
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1189(                                                                        ال�سنـــة ال�ساد�ســة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــة

باإن�ســاء �سفـــارة ل�سلطنـــة عمــان فـــي جمهوريــــة  مر�ســـــــوم �سلطـانــــي رقـــــــم 2017/16 

اأثيوبيـا الدميقراطيــة الفيدراليــة .

مبنـــح اجلن�سيــــة العمانيـــة . مر�ســـــــوم �سلطـانــــي رقـــــــم 2017/17 

اأوامــر �ســاميـــة مبنــح اأو�سمــة

                           ديوان البالط ال�سلطاين

                          املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام .

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                                          وزارة التنميـــة االجتماعيـــة 

�ســـادر فـــي 2017/3/28 بتعديــــل بعـــ�ض اأحكــام  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2017/45 

الئحـــة اأنديـــة اجلاليـــات .

�ســــادر فـــي 2017/3/28 بتعديــل بعـــ�ض اأحكـــام  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2017/46 

                                                                الالئحة التنظيمية الإن�ساء مراكز تاأهيل املعاقني .

�ســـادر فــــي 2017/3/28 بتعديــل بعـــ�ض اأحكــــام قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2017/47 

                                                                 الالئحة التنظيمية ملراكز االإر�ساد واال�ست�سارات 

االأ�سريــة اخلا�سـة .

رقم 

ال�سفحة
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رقم 

ال�سفحة

�ســـادر فـــي 2017/3/28 بتعديـــل بعـــ�ض اأحكـــام  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2017/48 

                                                          الالئحــة التنظيميــة لــدور احل�سانــة .                   

                                 وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

�ســـادر فــــي 2017/3/28 برفـــع حظــــر ا�ستيـــراد  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2017/82 

الطيـــور احليــة عـــن مملكــة الدمنـــارك .

                                                          الهيئة العامة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي

�ســادر فـــي 2017/4/3 باإ�سـدار الالئحـة املاليـة  قــــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2017/1 

للهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي .

                                                          الهيئة العمانيـة لالعتمـاد االأكادميـي

�ســـــادر فـــي 2017/3/30 بتحديــد ر�ســوم املرحلـة  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2017/12 

الثانيـة مـن االعتمـاد املوؤ�س�سـي )التقومي مقابل 

املوؤ�س�سية( والتظلـم من تقاريـر ونتائج  املعايري 

التقومي .

                                                          وزارة املاليــــة

ا�ستـــدراك 

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

وزارة القــوى العاملـــة

اإعــالن ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية .

وزارة التجــارة وال�سناعــة

االإعالنات اخلا�سة بالن�سر عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية .

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .

اإعـــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفا�سـل والتكامل للتكنولوجيا �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبـــراج البهجـــة للتجـارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوحـــة اليا�ســــات للتجــارة - ت�سامنيــة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكنولوجيـــا الربجميات والت�سغيل �ض.م.م  .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نوفـا كـورب �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دي ا�ض الدولية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفـــوح املتحــدة للتجـــارة �ض.م.م .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1189(

مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/16

باإن�ســاء �سفــارة ل�سلطنــة عمــان 

فـي جمهوريـة اأثيوبيـا الدميقراطيـة الفيدراليـة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

تن�ساأ �سفارة ل�سلطنة عمان فـي جمهورية اأثيوبيا الدميقراطية الفيدرالية .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 7 مـن رجـــــــــــــــــب �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 5 مـن ابريـــــــــــــــل �سنـــة 2017م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1189(

مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/17

مبنـــح اجلن�سيــــة العمانيـــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمــة املرفقـــة .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 7 مـن رجـــــــــــــــــب �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 5 مـن ابريـــــــــــــــل �سنـــة 2017م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1189(

ال�ســــــمم

اآفــــــــــــــاق عبــــــــــــداللـــــه ف�ســـــــــــــــل نا�ســـــــــــــــر1

اآمنــــــــــــــــــــــــــــة مو�ســـــــــــــــــــــــــــــى حممـــــــــــــــــــــــــــــــــد2

اأمينــــــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــــــــــد عثمـــــــــــــــــــــــــــــــان3

بيبــــي مــــــــراد جـــان حبيـــــب اللـه ح�سيـــــــــن4

جـــــــــــــــــل بيبـــــــــــــي فقيـــــــــــــر داد البلو�سيـــــــــــــة  5

جمعـــــــــــــــه خــــــــــــــادم مبــــــــــــروك مبــــــــــــــــــارك6

جميلــــة عبد الكبيـــر بو�سعيـــــب الغنــــداوي7

حليمــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــد عمــــــــــــــر عثمــــــــــــــان8

حـــــــــــــواء دملــــــــراد عبــــــــــداللــــه البلو�سيـــــــــــــة9

خيــــر الن�ســاء عثمـــان وجنـــــوري عبــــــــــــــا�س10

خيــــــــــــــر جـــــــــــــان نا�ســـــــــر علــــــــــي حممــــــــد11

�سائــــــــــــــــره بانــــــــــــــــــــو حمـــــــــــزه ها�ســـــــــــــــــــــم12

�سبــــــــاء �سليـــــــم حممــــــــد �سليـــــــــم بــــــــــــــــــدل 13

�ســـــــــــــرور اأحمــــــــــــد علـــــــــــــــــي التويتيـــــــــــــــــــة14

�سميـــــــــــــدة عبــــدالرحمــــــــن دو �سمبيـــــــــــــــــــه15

�ساهـــــــــــــدة كريــــــــــــــم بخــــــــــــ�س كياخــــــــــــــــــان16

�سبــــــــــــاح نا�ســـــــــــــر خالـــــــــــــد النبهانيـــــــــــــــــة17

�سوفيـــا حممـــــد اإ�سماعيـــــل حممـــد ح�سيـــــن18

عائ�ســــــة لل بخـــــ�س خــــــــــــدادات بلو�ســــــــــــــي19

عبدالعزيـــز �سليمـــان قا�ســــــم بن يونــــــــــــ�س20

عزيــــــــــــــــــــــــــــزة �سعيـــــــــــــــــــــــــــد �سليمــــــــــــــــــــــــــــان21

عمنيـــــــــــت عبــــداللــــه �سعيـــــــــــــد باكريــــــــــــــت22

عواطــــــــــف م�سعــــــــــــد درويـــــــ�س م�سطفــــــــى23

قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1189(

ال�ســــــمم

فاطمـــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�س مالـــــــــــــــــــــــــــــك24
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ياقـــــــــــــــــوت غــــــــــــــــــالم قـــــــــــــــــــــــادر اأنــــــــــــــــــــــــام47
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اأمينـــــــــــــــــــة اإلهـــــــــــــــــي بخـــــــــــــــــ�س اأحمــــــــــــــد52

ب�ســــــــرى جنــــــــاح مكطــــــــــــوف الها�سميــــــــــــــة53
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حليمـــــــــة يعقـــــــــــــوب عـــــــــــــرب البلو�سيــــــــــــــــة58
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راأفــــــــت بارفيـــــــــن �سيــــــــد �سغيـــــــر اأحمـــــــــــد63
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عائ�ســـــــــــة بانــــــــــــــو حممــــــــد �سابـــــــر�سيـــــــــــــخ81

عائ�ســـــــــــــة �ســــالح جليــــــــل حليمـــــــة مــــــــداح82

علــــــــــــــــي �ســـــــــــادق �سعيــــــــــــــــــــــد املالكـــــــــــــــــــــــــي83

عواطـــــــــــــــــــــــف حم�ســـــــــن عبــــــدالأ�ســـــــــــــــــــدي84

تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 
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ال�ســــــمم

فاطمـــــــــة ح�ســـــــن بازماندكــــــــان ق�سمـــــــــي85

فاطمـــــــــــــــــــــة �سالـــــــــــــــم علــــــــــــــــي ديـــــــــــــــــــول86

فاطمـــــــة حممــــــــــــــد عـــــــــــــزوز املذكــــــــــــــوري87

فائـــــــــــــــــــزة اأحمــــــــــــــــــد �سالـــــــــــــــــم بخيـــــــــــت88

فائـــــزة عبــــد اخلالــــق رم�ســــــــان القــــــــــــط89

فريــــدة حممــــــد خاجــــــا �ســـــــرف الديـــــــــن90

ماجــــــــــــــــــــــــــدة حممـــــــــــــــــــــــــــــــد اإقبــــــــــــــــــــــــــــال91

مريــــــــــــم عبــــــــــــــد الكريــــــــــــــــم عبـــــــــــــــــداللـــه92

مريـــــــــــــــم علـــــــــــــي �سعيـــــــــــــــــــــد القمرييــــــــــــة93

مريــــم حممــــد عبـدالقيــوم حممد يو�سف94

مهــــــــر الن�ســـــاء بيجــــــــم من�ســـــــــور غفـــــــور95

مريفـــــــــــــت يو�ســــــــــــــــف اأحمـــــــــــــــد ن�ســـــــــــــــــر 96

جنمـــــــــــــــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــــــدوكو�ســــــــــــــــــــــــــــــــدل97

نــــــــــــدى عقيــــــــــل �سليمــــــــــــــان النهديــــــــــــــــة98

نعيمـــــــــــــــــة جمعـــــــــــــــة ا�ستبـــــــــــــــــان بريــــــــــك99

نهــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــي ح�سيـــــــــــــن �سالــــــــــــــــــــــــح100

نيـــــــــــــــــــــــــــــــرت عي�ســـــــــــــــــــــــــى �سعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 101

هاجــــرة بيجــــــــم �سيـــــخ ابو بكــــــــر حممـــــــــد102

هنــــــــــــــــــــــادي م�سطفــــــــــــــــــــــى ظاهـــــــــــــــــــــــــــــر 103

يوليـــــــا �ستاني�سالفوفنـــــــــــا جــوريانوفــــــــــــا104

تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 
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مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة
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ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنح و�سام ال�سلطان قابو�س مـن الدرجـة الثانيـة للم�سرت / روبــرت هانيجــان " رئيـ�س جهـاز 

الت�سالت احلكومية الربيطاين " وذلـك تقديرا جلهوده فـي توثيق اأوا�سر التعاون الأمني 

القائم بني ال�سلطنة واململكة املتحدة . 

وقــد �ســدر اأمر املنــح بتاريــخ 30 من جمادى الثانية 1438هـ ، املوافــــــق 29 مـن مار�س 2017م .
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وزارة التنميـــة االجتماعيـــة 

قـرار وزاري

رقــم 2017/45

بتعديــل بعــ�ض �أحكام الئحـــة اأنديـــة اجلاليـــات

ا�ستنادا اإىل قانون اجلمعيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14 ، 

واإىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقم 2003/32 بتحديــد اخت�سا�ســات وزارة التنميــة الجتماعيـــة 

واعتمــاد هيكلهـــا التنظيمـي ، 

واإىل لئحة اأندية اجلاليات ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2003/32 ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

�ملــادة �الأولـــــى

ي�ستبـدل بن�ص البند )د( من املـادة )4( من لئحة اأندية اجلاليات امل�سار اإليها ، النـ�ص الآتـي : 

�سداد ر�سم مقداره )10( ع�سرة ريالت عمانية عند التقدم بطلب اإ�سدار ترخي�ص  "د - 

اإن�ساء النادي اأو فروعه" .

�ملــادة �لثانيــــة 

ي�ســاف بنـــــد جديــد برقــم )هـ( اإلـــى املــادة )4( مــن لئحــــة اأنديـــة اجلاليــــات امل�ســـار اإليهــا ، 

ن�ســـه الآتـــي : 

"هـ -  �ســــداد ر�ســــم مقــــداره )300( ثالثمائــة ريــال عمانــي عنــد اإ�ســدار ترخيــ�ص اإن�ســـاء 

النادي اأو فروعه ، وي�ستحق هذا الر�سم عند جتديد الرتخي�ص" .

�ملــادة �لثالثــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

�ملــادة �لر�بعــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي : 29 مـن جمادى �لثانية 1438هـ

�ملو�فـــــق : 28 مـن  مـــــــــــــــــــــار�ض 2017م

حممد بن �سعّيد بن �سيف �لكلباين

وزيــــــــــــــــــر التنميـــــــــــــــــة الجتماعيـــــــــــــــــة
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قـرار وزاري

رقم 46/ 2017

بتعديــل بعـــ�ض �أحكـــام 

�لالئحـة �لتنظيمية لإن�شـاء مر�كـز تاأهيـل �ملعاقـني

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/32 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التنمية االجتماعية 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/63 باإ�سدار قانون رعاية وتاأهيل املعاقني ،

واإلـــى الالئحـــة التنظيميــــة لإن�ســــاء مراكــز تاأهيــــل املعاقـــيــن ال�ســـادرة بالقـــرار الــــوزاري 

رقم 2008/124 ،

واإلـى موافقــة وزارة املاليــة ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

�ملــادة �لأولـــــى

ي�ستبــدل بن�ســو�ص املــواد )7 / فقــرة اأولــى( ، )9( ، )11( ،)24( مــن الالئحــة التنظيميــة 

لإن�سـاء مراكـز تاأهيـل املعاقيـن امل�سـار اإليهـا ، الن�سـو�ص الآتيـة :

املــادة ) 7 / فقــرة اأولــى (

"يقــــدم طلـــب الرتخيـــــ�ص باإن�ســـاء املركـــــز اإلـــى اجلهــــة املخت�ســــة علــــى النمـــــوذج املعــــد 

مــن قبـــل الــــوزارة لهـــذا الغـــر�ص ، بعـــد �سـداد ر�سـم مقـداره )10( ع�سـرة ريـالت عمانيـة 

ل ترد ، وترفق بــه امل�ستنــدات املوؤيدة ل�سحة البيانات املدرجـة بــه".

املــادة ) 9 (  

"يجـــــوز للمرخــــــ�ص لــــه طلـــــب اإن�ســـاء فـــــروع للمركـــــز اأو اإ�سافــــة جمـــال اأو اأكثـــر اإليــــه 

ريــال  مائتــا   )200( وقــدره  ر�ســم  �ســداد  بعــد   ، املعاقيــن  وتاأهيــل  رعايــة  جمالت  من 

، ويكــــون  ، و)500( خم�سمائــــة ريــــال عمانــــي لل�سركــــات  عمانــي لل�سخــــ�ص الطبيعــــي 

البــت فـي الطلــب والتظلــم مــن القــرار ال�ســادر برف�ســه وفقــا لالأو�ســاع والإجــراءات 

املن�سو�ص عليها فـــي املــادة )7( من هذه الالئحة".
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املــادة ) 11 (  

 ، وجتديدها  اخلا�سة  التاأهيل  مراكز  ن�ساط  ممار�سة  تراخي�ص  ا�ست�سدار  ر�سم  "يكون 

وفق الآتي :

- لالأفـراد )200( مائتي ريال عماين قيمة ر�سـم اإ�ســدار �سهــادة الرتخيــ�ص لأول مــرة ، 

و)200( مائتــي ريــال عمانـي عنـد كل جتديـد �سنويـا .

- لل�سركات )500( خم�سمائة ريال عماين قيمة ر�سم اإ�سدار �سهادة الرتخي�ص لأول مرة ، 

و)500( خم�سمائة ريال عماين عند كل جتديد �سنويا .

- )1( ريال واحد مقابل الت�سديق على كل �سهادة متنح للمعاق من املركز .

وي�ستثنــى مــن حت�سيــل الر�ســوم امل�ســار اإليهــا مراكــز التاأهيــل التي ت�سرف عليها الوزارة 

بطريقة مبا�سرة ، وتلك التي تن�سئها اجلمعيات املعنية برعاية وتاأهيل املعاقني" .

املــادة ) 24 (  

"يجـــوز للمرخــ�ص لــه التنــازل عــن الرتخيــ�ص اإلـى الغيــر �سريطــة اأن يكون املتنازل له 

م�ستوفيــا ل�ســروط الرتخيــ�ص املن�ســو�ص عليهــا فـي هـــذه الالئحــة ، وبعــد �ســداد ر�ســم 

مقداره )200( مائتا ريال عماين ، ول يكون التنازل نافذا فـي مواجهة اجلهة املخت�سة 

وفـي مواجهة الغري اإل بعد موافقة الوكيل".

�ملــادة �لثانيــة  

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

�ملــادة �لثالثـــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�شـدر فـي : 29 مـن جمادى �لثانية 1438هـ

�ملو�فـــــق : 28 مـن  مـــــــــــــــــــــار�ض 2017م

حممد بن �شعّيد بن �شيف �لكلباين

وزيــــــــــــــــــر التنميـــــــــــــــــة الجتماعيـــــــــــــــــة
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قـرار وزاري

رقـم 2017/47

بتعديـل بعــ�ض �أحكـام �لالئحــة �لتنظيميــة 

ملر�كـز �الإر�ســاد و�ال�ست�ســار�ت �الأ�سريــة �خلا�سـة

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/32 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التنمية الجتماعية 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإىل الالئحة التنظيمية ملراكز الإر�ساد وال�ست�سارات الأ�سرية اخلا�سة ال�سادرة بالقرار 

الوزاري رقم 2013/294 ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

�ملــادة �الأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص البند )اأ( من املــادة )8( من الالئحة التنظيمية ملراكز الإر�ساد وال�ست�سارات 

الأ�سرية اخلا�سة امل�سار اإليها ، الن�ص الآتي : 

" اأ -  قيــد الطلــب امل�ســار اإليـــه فـي املــادة )7( من هذه الالئحة فـي ال�سجل املعد لهذا 

الغر�ص بعد �سداد ر�سم مقداره )10( ع�سرة ريالت عمانية ل ترد ، وذلك نظري 

درا�ســــة الطلـــب والتاأكد من ا�ستيفـــاء البيانــــات وال�سرتاطــــات املن�ســـو�ص عليهــــا 

 ، اإي�ســـال يت�سمـن تاريـــخ تقديــم الطلــب  ، وي�سلــــم مقدمــه  فـي هــــذه الالئحــــة 

ورقم الطلب ، وامل�ستندات املرفقة به" .

�ملــادة �لثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

�ملــادة �لثالثــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي : 29 مـن جمادى �لثانية 1438هـ

�ملو�فـــــق : 28 مـن مـــــــــــــــــــــار�ض 2017م

حممد بن �سعّيد بن �سيف �لكلباين

وزيــــــــــــــــــر التنميـــــــــــــــــة الجتماعيـــــــــــــــــة
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قـرار وزاري

رقــم 2017/48

بتعديـــل بعـــ�ض �أحكـــام 

�لالئحــة �لتنظيميــة لــدور �حل�ضانــة

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/32 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التنمية االجتماعية 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

 ،  2012/212 الــوزاري رقـــم  بالقـرار  ال�سادرة  لــدور احل�سانـــة  التنظيميـــة   واإىل الالئحــة 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

�ملــادة �لأولـــــى

تـ�ســاف اإلــى الالئحـــة التنظيميـــة لـــدور احل�سانــة امل�سار اإليها مادتان جديدتان رقماهما 

)4 مكـــررا ، 5 مكــررا ( ن�ساهمــا الآتــي : 

"املـــادة ) 4 ( مكـــررا

يحدد ر�سم مقداره )10( ع�سرة ريالت عمانية عند التقدم بطلب فتح دار احل�سانة" .

"املـــادة ) 5 ( مكـــررا

حتدد قيمة ر�سم اإ�سدار وجتديد تراخي�ص اإن�ساء دار احل�سانة على النحو الآتي : 

اأ - لالأفراد بواقع )100( مائة ريال عماين �سنويا .

ب - لل�سركات )200( مائتا ريال عماين �سنويا".

�ملــادة �لثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

�ملــادة �لثالثـــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�ضـدر فـي : 29 مـن جمادى �لثانية 1438هـ

�ملو�فـــــق : 28 مـن  مـــــــــــــــــــــار�ض 2017م

حممد بن �ضعّيد بن �ضيف �لكلباين

وزيــــــــــــــــــر التنميـــــــــــــــــة االجتماعيـــــــــــــــــة
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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

قــرار وزاري

رقــم 2017/82

برفـع حظـر ا�ستيـراد الطيـور احليـة عـن مملكـة الدمنـارك

ا�ستنادا اإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2016/352 بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،

واإىل تو�سية اجلهة البيطرية املخت�سة بزوال �سبب حظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها 

وم�ستقاتها وخملفاتها من مملكة الدمنارك ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يرفع حظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها وم�ستقاتها وخملفاتها عن مملكة الدمنارك 

الوارد بالقرار الوزاري رقم 2016/352 امل�سار اإليه . 

املــادة الثانيــــة 

على اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار ، كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 29 / 6 / 1438هـ 

املـوافـــــق : 28 / 3 / 2017م 

  د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجوانـي

                                                                                             وزيـر الزراعـــة والرثوة ال�سمكية 
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 الهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي

قــــرار

رقــم 2017/1

باإ�صـدار الالئحـة املاليـة

 للهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي

ا�شتنادا اإلــى املر�شــوم ال�شلطانــي رقــم 80/62 باإن�شــاء الهيئـــة العامــة للمخــازن واالحتياطــي 

الغذائي ،

واإىل القانون املايل ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 98/47 ،

و اإلــى املر�شــوم ال�شلطانــي رقـم 2017/3 باإ�شـدار نظام الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي 

الغذائـــي ،

واإىل الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�شادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118 ،

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة ،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة املالية للهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي املرفقــة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شميـــة ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريــــخ ن�شـره .

�صدر فـي : 5 / 7 /1438هـ

املوافــــق : 3 / 4 /2017م

                                                            د . فــــوؤاد بن جعفـــر ال�صاجـــــــواين

 وزيــــــر الزراعـــــــــة والثــــــروة ال�شمكيــــة

                                 رئــيـــ�س مـــجل�س اإدارة الــهيــئـة العامـة

 للمخــــــــازن واالحتياطـــــــــي الغذائــــــــي
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البـــاب االأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك :

1 - الهيئـــــة :

 الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي .

2 - املجلـــ�س : 

جمل�س اإدارة الهيئة .

3 - الرئيــ�س :

 رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة .

4 - الرئيــ�س التنفـيــذي : 

الرئي�س التنفـيذي للهيئة .

5 - املديــر العــام : 

مدير عام ال�شوؤون االإدارية واملالية بالهيئة .

6 - املديــر املالــي : 

مدير دائرة ال�شوؤون املالية .

7 - املفــو�س باالإنفــاق : 

الرئيــ�س التنفـيــذي وكــل موظــف يفــو�س باالإنفــاق مــن �شلطة خولها القانون االأمر 

باالإنفاق .

8 - امليزانيـة ال�صنويـة :

 الربنامــج املالــي املعــد فــي اإطــار اخلطة العامة بالهيئة عن �شنة مالية مقبلة وت�شمل 

تقديرات االإيرادات املتوقع حتقيقهـــا ، وتقديــــرات امل�شروفــــات اجلاريــــة وامل�شروفـــات 

الراأ�س مالية ، وقائمة املركز  املايل ، وقائمة التدفقات املالية .

9 - ال�صلفــــة :

املبالغ التي تخ�ش�س ملواجهة �شرف بعــ�س اأنــواع النفقات التي يتــعذر فـيهــا ال�شــرف 

باتباع االإجراءات املقررة لذلك  .
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10 - امل�صروفـــات اجلاريــة : 

امل�شروفات النا�شئة وفقا للقوانني واللوائح والتعليمات اأو قرارات املجل�س اأو الرئي�س 

التنفـيذي ، وال حتتاج اإىل تقدمي طلب للموافقة على �شرفها وي�شرتط قبل اإ�شدار 

�شند ال�شرف التثبت من وجود ال�شند القانوين الذي ي�شمح ب�شرف هذه امل�شروفات . 

11 - امل�صروفــات الــراأ�س ماليــة : 

امل�شروفات العامة الالزمة ل�شراء االأ�شول الثابتة ، على اأن ت�شتنفد خالل اأكرث من �شنة 

مالية .

12 - احل�صــاب اخلتامــي : 

للهيئـــة ونتائــج  املاليـــة  ال�شنـــة  نهاية  فـي  اإعدادها  التي مت  الفعلية  املالية  البيانات 

اأعمالها .

املــادة ) 2 (

ت�شري اأحكام هذه الالئحة على جميع االأعمال املالية للهيئة ، كما ت�شري اأحكام القانون 

املايل والئحته التنفـيذية فـيما مل يرد به ن�س خا�س فـي الالئحة اأو فـي قرارات املجل�س ، 

ومبا ال يتعار�س مع اال�شتقالل املايل للهيئة .

املــادة ) 3 (

تبداأ ال�شنة املالية للهيئة فـي اليوم االأول من �شهر يناير من كل عــام ، وتنتهـــي فــــي اليــوم 

)31( احلادي والثالثني من �شهر دي�شمرب من العام نف�شه .

املــادة ) 4 (

يكون للهيئة ميزانية م�شتقلة ، يتبع فـي اإعدادها اأ�شا�س اال�شتحقاق . 

املــادة ) 5 (

توقع العقــود التــي يتــم اإبرامهـــا با�شـــم الهيئـــة وفـــق ال�شالحيــــات والتفوي�شـــات املاليـــة ، 

بعد اتخاذ االإجراءات القانونية .

املــادة ) 6 (

وجميع  ال�شمان  وخطابات  التحويل  وخطابات  واحلواالت  ال�شيكات  على  التوقيع  يكون 

 ، املجل�س  املعتمدة من  التواقيع  ، وفقا ل�شالحيات  املالية بتوقيعني  امل�شتندات واملعامالت 

اإخطـــار اجلهـــة  ويتـــم   ، اأحدهمـــا  للتوقيـــع عنــد غياب  ثالـــث  اأن يحـــدد خمتـــ�س  ويجـــوز 

ذات العالقة بوقف التعامل مع �شاحب التوقيع املعتمد عند اإلغاء اعتماد توقيعه ، ويكون 

االإخطار عن طريق املدير العام .
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املــادة ) 7 (

حتفظ الدفاتر وال�شجالت املحا�شبية واأنظمة احلا�شب االآيل على اختالف اأنواعها وجميع 

امل�شتندات االأخرى املتعلقة بها وفقا لالأنظمة املعمول بها ، وال يجوز اإتالفها اأو اإتالف اأي 

اأن يتم االإتالف بوا�شطة جلنة خا�شة  ، على  التنفـيذي  اإال بقرار من الرئي�س  جزء منها 

ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفـيذي بالتن�شيق مع هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية .

املــادة ) 8 (

يكون للهيئة مراقب ح�شابات خارجي من بني مكاتب املحا�شبة واملراجعــة املرخـــ�س لهـــا 

العمل بال�شلطنة ، يتم تعيينه ، وحتديد اأتعابه �شنويا من قبل املجل�س .

املــادة ) 9 (

على املوظف املخت�س فور اكت�شاف اأي فقد اأو ت�شويه اأو تلف فـي ال�شجالت اأو اأي م�شتند اآخر 

يكون فـي عهدته - �شواء فـي اأثناء اال�شتخدام اأو احلفظ - اإبالغ رئي�شه املبا�شر بالواقعة ، 

وعلى الرئي�س املبا�شر رفع االأمر اإىل املدير العام الإجراء التحقيق  بالتن�شـــيق مـــع مكتـــب 

ال�شوؤون القانونية بالهيئة ، والوقوف على اأ�شباب الفقد ، اأو الت�شويه ، اأو التلف ، وحتديد 

امل�شوؤولية اأو احلفظ اإذا تعذر الو�شول اإىل امل�شوؤول .

واإذا تبني من خالل التحقيق وجود �شبهة جنائية تعني اإبالغ االدعاء العام التخاذ اإجراءاته 

ب�شاأنها .

املــادة ) 10 (

حتدد ر�شوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة بقرار ي�شدر من الرئي�س بعد موافقة املجل�س 

ووزارة املالية .

املــادة ) 11 (

اأو اإهماله اجل�شيم فـي �شرف اأي مبالغ بدون وجه حق برد  يلتزم كل من ت�شبب بخطئه 

قيمتها للهيئة .
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البـــاب الثانـــي

االخت�صا�صــــات

الف�صــل االأول

اخت�صا�صــــات املجلــــ�س

املــادة ) 12 (

يتوىل املجل�س االخت�شا�شات االآتية :

 اأ - ر�شم ال�شيا�شة املالية للهيئة .

ب - اإقرار امليزانية ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي والتقرير ال�شنوي عن ن�شاط الهيئة .

 ج - اعتماد قرار تعيني مدقق ح�شابات خارجي وحتديد اأتعابه ال�شنوية .

 د - اإقرار الر�شوم نظري اخلدمات التي تقدمها الهيئة .

هـ - املوافقة على قبول القرو�س واملنح والهبات وامل�شاعدات مبا ال يتعار�س مع اأهداف 

الهيئة .

 و - املوافقة على ا�شتثمار اأموال واأ�شول الهيئة .

الف�صــل الثانــي

اخت�صا�صــات رئيــ�س املجلــ�س

املــادة ) 13 (

يتوىل رئي�س املجل�س االخت�شا�شات االآتية : 

  اأ - اعتماد م�شروع امليزانية ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي والتقرير ال�شنوي عن ن�شاط 

الهيئة وموافاة كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة بن�شخ 

منها .

ب - اإ�شدار النماذج وال�شجالت املالية بالهيئة .

 ج - حتديد امل�شارف املحلية التي تفتح فـيها ح�شابات الهيئة .

 د - حتديد وتعديل اأ�شماء املفو�شني باالإنفاق وحدود ال�شالحية املمنوحة لهم . 

هـ - التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�شاب املقرر له قانونا .
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الف�صــل الثالــث

اخت�صا�صــات الرئيــ�س التنفـيــذي

املــادة ) 14 (

يتوىل الرئي�س التنفـيذي االخت�شا�شات االآتية : 

اأ - رفع م�شروع امليزانية ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي والتقرير ال�شنوي عــن ن�شـــاط 

الهيئة اإىل املجل�س .

ب - رفع مقرتح فر�س الر�شوم نظري اخلدمات التي تقدمها الهيئة اإىل املجل�س .

ج - رفع خطة ا�شتثمار اأموال الهيئة اإىل املجل�س .

د - رفع التقارير والبيانات املالية لرئي�س املجل�س .

هـ - اعتماد �شندات ال�شرف - فـي حـــدود الن�شـــاب املقـــرر لـــه قانونـــا - بعـــد التحقـــق 

من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�شبية الالزمة .

و - التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�شاب املقرر له قانونا .

ز - املوافقة على منح ال�شلف امل�شتدمية واملوؤقتة فـي حدود مبلغ )5000( خم�شة اآالف 

ريال عماين .

ح - ت�شكيل جلان لتطبيق اأحكام هذه الالئحة .

الف�صــل الرابــع

اخت�صا�صــات املديــر العــام

املــادة ) 15 (

يتوىل املدير العام االخت�شا�شات االآتية : 

اأ - االإ�شراف على اإعداد م�شروع امليزانية ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي والتقرير الدوري 

والربع �شنوي وال�شنوي عن ن�شاط الهيئة ورفعه اإىل الرئي�س التنفـيذي .

ب - درا�شة مقرتح  الر�شوم نظري اخلدمات التي تقدمها الهيئة قبل رفعها اإىل الرئي�س 

التنفـيذي .

ج - درا�شة خطة ا�شتثمار اأموال الهيئة قبل رفعها اإىل الرئي�س التنفـيذي .
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 د - اإعداد ال�شجالت وامل�شتندات واالأنظمة املالية واملحا�شبية ، والنماذج الالزمة لتنفـيذ 

هذه الالئحة ، مبا فـي ذلك قائمة رموز ح�شابات النظام املحا�شبي وت�شنيفاتها .

هـ - التحقق من حت�شيل اإيرادات الهيئة فـي مواعيدها وقيدها فـي ال�شجـــالت املعـــدة 

لذلك .

و - التحقق من قيد م�شروفات الهيئة فـي ال�شجالت املعدة لذلك ، ومن اأن ال�شرف 

يتم فـي حدود املخ�ش�شات املالية املعتمدة فـي امليزانية ال�شنوية .

يلزم  ما  �شنة ميالدية على  كل  بداية  فـي  ال�شامل  التاأمني  اإجـــراء  التحقـــق من   - ز 

التاأمني عليه من ممتلكات الهيئة .

ح - درا�شــة التقاريــر والبيانـــات املقدمــة اإليــه مـــن املخت�شيـــن بالهيئـــة قبـــل عر�شهـــا 

على الرئي�س التنفـيذي .

ط - اعتمــاد �شنــدات ال�شــرف - فـي حــدود الن�شـــاب املقـــرر لـــه قانونـــا - بعـــد التحقــــق 

من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�شبية الالزمة .

ي - التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�شاب املقرر له قانونا .

ك - متابعـــة ت�شويـــة ال�شلـــف امل�شتدميـــة واملوؤقتـــة فـي التواريـــخ املحـــددة لذلك وفقا 

لالأنظمة املتبعة واملعمول بها مبوجب هذه الالئحة .

ل - درا�شة التعديالت املراد اإدخالها على النظم املالية واملجموعة الدفرتية واملحا�شبية 

بالتن�شيق مع املدير املايل ومدير دائرة التدقيق الداخلي .

الفــ�صل اخلامــ�س

اخت�صا�صــات املديــر املالــي

املــادة )  16 (

يتوىل املدير املايل االخت�شا�شات االآتية : 

اأ - اإعداد م�شروع امليزانية ال�شنوية ، واحل�شاب اخلتامي ، والتقرير الدوري ، والربع 

�شنوي وال�شنوي ، عن ن�شاط الهيئة ورفعه اإىل املدير العام .

، ورفــع  التــي تقدمهــا  الهيئة مقابــل اخلدمــات  التي تتقا�شاها  الر�شوم  ب - اقرتاح 

املقرتح اإىل املدير العام .
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ج - اإعداد خطة ا�شتثمار اأموال الهيئة ، ورفعها اإىل املدير العام .

د - اإعـــداد ك�شـــوف احل�شابـــات ال�شهريـــة واخلتاميـــة ، وبيـــان املركـــز املالــي للهيئـــــة ، 

واأي بيانـــات ماليــة اأخـــرى تطلــب منـــه .

هـ - حت�شيل وقيد االإيرادات وامل�شروفات فـي مواعيدها فـي ال�شجالت املعدة لذلك .

و - التاأكد من توافـر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�شبية ، العتماد �شندات ال�شرف ، 

وذلك فـي حدود ال�شالحيات املمنوحة له .

ز - االإ�شراف على م�شك وتنظيم ال�شجالت املالية للهيئة .

ح - العمل على ت�شريع وتب�شيط اإجراءات �شرف م�شتحقات اجلهات امل�شتفـيدة ، واالإبالغ 

عن موا�شع اخللل والتاأخري ، واقرتاح احللول ملعاجلتها .

ط - اقتــراح التعديـــالت املــراد اإدخالهــا علــى النظــام املحا�شبــي واملجموعة الدفرتية ، 

وذلك بالتن�شيق مع دائرة التدقيق الداخلي .

ي - بحـــث اأ�شبـــاب تعـــذر حت�شيـــل املــوارد ، واتخــاذ االإجراءات الالزمة ، واإعداد تقرير 

بذلك ، وعر�شه على املدير العام .

الف�صــل ال�صــاد�س

اخت�صا�صــات دائــرة التدقيــق الداخلــي

املــادة ) 17 (

تتوىل دائرة التدقيق الداخلي االخت�شا�شات االآتية :

اأ - التحقق من تطبيق اأحكام القوانني واللوائح واالأنظمة والقرارات املالية واالإدارية 

املعمول بها واملبادئ واالأ�شول املحا�شبية املتعارف عليها .

ب - اقرتاح االإجراءات الالزمة للمحافظة على اأموال الهيئة . 

ج - اإعداد برنامج تدقيق �شنوي قبل بداية كل �شنة مالية ، ورفعه اإىل الرئي�س .

د - اإعداد تقارير ربع �شنوية تعر�س على الرئي�س تت�شمن نتائج التدقيق والفح�س 

واملخالفات املالية واالإدارية واأ�شبابها واقرتاح و�شائل تالفـيها .
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الدورية واملفاجئة للخزائن واملخازن والعهد والوثائق  التدقيق  القيام بعمليات  هـ - 

املالية واالإجراءات االإدارية واملالية والتجارية ذات العالقة بطبيعة عمل الهيئة 

واإعداد تقرير بنتائج الرقابة املفاجئة .

املــادة ) 18 (

على املوظف املخت�س تقدمي جميع القيود وامل�شتندات وال�شجالت املالية اإىل دائرة التدقيق 

الداخلي ، وتزويد املدققني باأي معلومات اأو بيانات تف�شيلية يطلبونها .

املــادة ) 19 (

باملراجعة  ، ويخت�س  التنفـيذي  الرئي�س  اإىل  تابعا مبا�شرة  الداخلية  املراجعة  يكون ق�شم 

االإدارية واملالية لل�شندات قبل �شرفها .

البــاب الثالــث

النظــام املحا�صبــي

الف�صــل االأول

امليزانيـــة

الفـــرع االأول

اأ�صــ�س اإعــداد م�صــروع امليزانيــة

اأوال : االأ�صــ�س العامــة

املــادة ) 20 (

ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفـيذي جلنة برئا�شة املدير العام تخت�س باالإ�شراف على اإعداد 

م�شروع امليزانية ال�شنوية .

املــادة ) 21 (

يجب اأن يرفق مب�شروع امليزانية ال�شنوية للهيئة القوائم االآتية :

 اأ - مذكرة تف�شريية باأ�ش�س ومعايري واأهداف تقديرات امليزانية .

ب - خطة كل مديرية اأو مكتب اأو اإدارة من اإدارات الهيئة عن �شنة مالية مقبلة . 

املــادة ) 22 (

على رئي�س املجل�س اعتماد م�شروع امليزانية بعد اإقراره من املجل�س قبل نهاية �شهر يوليو 

من ال�شنة ال�شابقة مبا�شرة لل�شنة املالية مل�شروع امليزانية ، ويقدم امل�شروع اإىل وزارة املالية 

فـي نهاية �شهر يوليو .
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ثانيـــا : ت�صنيــف امليزانيــة

املــادة ) 23 (

ت�شنف امليزانية على النحو االآتي :

1 - املوارد ، وت�شمل :

 اأ - االعتمادات التي تخ�ش�شها الدولة للهيئة .

ب - الر�شوم التي تتقا�شاها الهيئة مقابل ما توؤديه من خدمات .

ج - االإيرادات الناجتة عن تدوير وبيع ال�شلع واملواد الغذائية االأ�شا�شية .

د - عوائد ا�شتثمار اأموال ، واأ�شول الهيئة .

هـ - املنح والهبات وامل�شاعدات التي يقرر املجل�س قبولها .

و - اأي اإيرادات اأخرى يوافق عليها املجل�س .

2 - امل�شروفات :

       امل�شروفات اجلارية ، وت�شمل : 

 اأ - مكافاآت اأع�شاء املجل�س ، واأمني ال�شر .

ب - رواتب واأجور وعالوات املوظفـني ومكافاآتهم ال�شنوية املقررة .

ج - ا�شتحقاقات املوظفـني مقابـــل اإيفادهـــم فــــي دورات تدريبيـــة ومهمات ر�شمية 

وبعثات درا�شية .

 د - اأتعاب وتعوي�شات امل�شت�شارين واخلرباء الفنيني املعينني بعقود .

هـ - مكافاآت وتعوي�شات اخلرباء واأع�شاء اللجان .

و - اأتعاب املدقق اخلارجي حل�شابات الهيئة .

ز - تعوي�شات االإجازات االعتيادية امل�شتحقة للموظفـني فـي حالة انتهاء خدمات 

املوظف .

ح - مكافاأة نهاية اخلدمة .

1 - اخلدمات واملواد ذات االأ�شعار املحددة التي تقدمها موؤ�ش�شات عامة اأو خا�شة . 

وتعترب موؤكدة مبوجب االإي�شاالت والفواتري والوثائق الر�شمية ال�شادرة 

عن تلك املوؤ�ش�شات .

-34-



اجلريدة الر�سمية العدد )1189(

2 - امل�شروفات الناجتة عن العقود املربمة وفقا الأحكام هذه الالئحة .

3 - م�شروفـــات حتـتـــاج اإلـــى تقديــم طلـــب مـــن املديريـــات واملكاتـــب واالإدارات 

فـي الهيئة ، ويتم املوافقة عليها وفق ال�شالحيات املحددة فـي هذه الالئحة .

     امل�شروفــات الراأ�شماليـــة وت�شمـــل : تكاليـــف اأثاث ، ومعــدات املكاتــب واملنــازل 

وال�شيارات واالآالت واملعدات ومظالت مواقف ال�شيارات واأنظمــة احلا�شـب 

االآلـي .

اأ�صــ�س تقديــر املــوارد

املــادة ) 24 (

يراعى عند تقدير موارد امليزانية ال�شنوية االآتي :

اأ - اال�شرت�شاد باملوارد املح�شلة خالل ال�شنتني املاليتني ال�شابقتني لل�شنة اجلارية .

ب - مراعاة الزيادة اأو االنخفا�س املتوقع فـي املوارد عـن ال�شنــة املاليــة حمــل التقديــر 

نتيجة التغيــرات فـي االأن�شطــة القائمــة وت�شغيل امل�شروعات اجلديــدة ومــا ينتظــر 

حت�شيله من املوارد املتاأخر حت�شيلها عن االأعوام ال�شابقة والعائد من ر�شوم اخلدمات .

ج - االإ�شارة اإىل القوانني واللوائح والقرارات اخلا�شة بكل اإيراد .

د - االأخــذ فــي االعتبــار تاأثري القوانني واللوائــح والقــرارات ال�شاريــة علــى امليزانيــة 

اجلاري العمل بها ، وما يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�شنة املالية اجلديدة 

من تعديالت .

هـ - عدم املغاالة فـي التقدير ، والتزام الدقة ، مع مراعاة جميع العوامل التي توؤثر 

فـي اجتاه االإيراد كالعوامل االقت�شادية واالجتماعية وتقدير املوارد دون ا�شتقطاع 

اأي نفقات منها .

اأ�صــ�س تقديــر امل�صروفــات

1 - امل�صروفــات اجلاريــة

املــادة ) 25 (

يراعى عند تقدير امل�شروفات اجلارية االآتي :

 اأ - العمل على تر�شيد االإنفاق .

ب - اال�شرت�شاد بالنفقات الفعلية خالل ال�شنتني املاليتني ال�شابقتني لل�شنة اجلارية .
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امليزانيــة  ال�شاريــة علــى  والقــرارات  واللوائــح  القوانني  تاأثري  االأخذ فـي االعتبار  ج - 

اجلــاري العمــل بهــا ، وما قد يرتتـــب عليهــا فـي م�شــروع ميزانيــة ال�شنــة املاليــة 

اجلديــدة من تعديــالت .

املــادة ) 26 (

يراعى عند تقدير بند الرواتب واالأجور ما ياأتي :

اأ - اأن ت�شمــل تقديـــرات الرواتـــب واالأجـــور والبــدالت وغيــرها من امل�شتحقات املالية 

االأخرى جلميع موظفـي الهيئة وفقا لالأنظمة املعمول بها .

ب - اأن يكون عدد الوظائف بالهيئة متفقا مع احتياجاتها ، ووفق هيكلها التنظيمي 

املعتمد .

ج - ح�شــاب التعديـــالت احلتميـــة فـي الرواتــب واالأجور املرتتبة على �شــدور مرا�شيــم 

اأو اأوامر �شلطانية اأو نتيجة ملنح العالوات الدورية اأو الت�شجيعية والرتقيات .

د - اإي�شاح املربرات الالزمة الأي زيادة .

املــادة ) 27 (

يراعى عند تقدير بند م�شتلزمات ال�شلع ما ياأتي :

 اأ - تقدير امل�شتلزمات ال�شلعية التي ترتبط مبا�شرة باأداء الهيئة ملهامها مع اال�شرت�شاد 

باال�شتهالك الفعلي خالل ال�شنتني املاليتني ال�شابقتني ، واملتوقع ا�شتهالكه خالل 

ال�شنة املالية اجلارية .

ب - تقديــرات امل�شتلزمــات ال�شلعيـــة التـــي حتتاجهـــا امل�شروعـــات اجلديدة التي تتم ، 

وتدخل فـي مرحلة الت�شغيل خالل �شنة التقدير .

ج - الكميات املتوقع توافرها باملخازن فـي بدء ال�شنة املالية حمل التقدير .

د - كمية املخزون الواجب االحتفاظ به فـي نهاية ال�شنة املالية حمــل التقديــر وفقــا 

لطبيعة كل �شنف ومدى توفره فـي ال�شوق املحلي واملدة الالزمة لتوريد الكمية 

املطلوبة وتفادي تراكم املخزون دون مربر .
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املــادة ) 28 (

يراعى عند تقدير بند امل�شتلزمات اخلدمية ما ياأتي :

اأ - يقــدر بنــد االإيجـار علـى اأ�شــا�س مـا ت�شتاأجـره الهيئـة مـن اأرا�س اأو مبـان ، ويرفـق 

بيان بهذه االأرا�شي واملباين مو�شحا به القيمة االإيجارية لكل منها وتاريخ بداية 

ونهاية عقد االإيجار .

ب - يكــون تقدير اعتماد عقود اخلدمات على اأ�شا�س العقود القائمــة ، والتــي يتوقـــع 

ا�شتمرارها ال�شنة املقبلة ، وكذلك العقود اجلديدة املتوقع اإبرامها فـي تلك ال�شنة ، 

ويقت�شــر التقديــر علــى العقــود املتعلقــة باالأعمــال اجلارية فقط دون تلك املتعلقة 

بتنفـيذ جتهيز امل�شروعات .

2 - امل�صــروفات الــراأ�س ماليــة

املــادة ) 29 (

ت�شمـــل امل�شروفــات الراأ�س مالية غري املرتبطة بتنفـيذ وجتهيز امل�شروعات املبالغ الالزمة 

ل�شراء االأ�شول الثابتـــة ، ومنها االأثاث واملعدات للمكاتب وامل�شاكن وال�شيارات وو�شائل النقل 

واالآالت واملعدات وغريهـــا . ويراعـــى عند تقدير االعتمادات الالزمة لهذه امل�شروفات مدى 

التو�شع املنتظر فـي حجم ن�شاط الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�شراء هذه االأ�شول خالل ال�شنة 

املالية مو�شع التقدير مع مراعاة العمر االإنتاجي لهذه االأ�شول ح�شب اأنواعها املختلفة .

املــادة ) 30 (

يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفـيذ وجتهيز امل�شروعات ما ياأتي :

اأ - االلتزام باملبالغ املخ�ش�شة للم�شروعات فـي خطة التنمية اخلم�شية املعتمدة .

ب - فـيما يتعلق بامل�شروعات اجلاري تنفـيذها يكون التقديــر ح�شــب العقــود املوقعــة ، 

وبرنامج التنفـيذ خالل ال�شنة املالية حمل التقدير .

ج - تقدير تكاليف امل�شروعات اجلديدة فـي �شوء املراحل املتوقع تنفـيذها خالل �شنة 

التقدير .

املــادة ) 31 (

يت�شمن م�شروع امليزانية ال�شنوية للهيئة القوائم االآتية :
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 اأ - ميزانية جارية ت�شم عنا�شر ح�شابات الت�شغيل واملتاجرة واالأرباح واخل�شائر .

ب - قائمة املوارد واال�شتخدامات الراأ�س مالية .

ج - امليزانية العمومية املقدرة ) املتوقعة ( كما تظهر فـي تاريخ انتهاء ال�شنة املالية .

د - ميزانية نقدية تو�شح املقبو�شات واملدفوعات النقدية املتوقعة خالل ال�شنة املالية 

مع بيان الفائ�س اأو العجز النقدي والطريقة املقرتحة لتمويل العجز .

املــادة ) 32 (

يكون اإجراء التعديالت على امليزانية ال�شنوية حتميا اإذا كانت القوانني اأو املرا�شيم توجب 

اأن�شطة  فـي  التو�شع  اأو  االقت�شادية  الظروف  من  ا�شتجد  قد  اأو   ، التعديالت  هذه  اإجراء 

الهيئة واخت�شا�شاتها ما ي�شتوجب زيادة اأو خف�س املبالغ املعتمدة الأوجه ال�شرف املختلفة 

خالل ال�شنة املالية .

املــادة ) 33 (

فـي حالة التاأخري اأو عدم اإقرار م�شروع امليزانية ال�شنوية قبل بداية ال�شنــة املاليــة يكــون 

االإنفــاق فــي حدود االعتمادات املدرجة فـي هذا امل�شـــروع ، ووفـــقا لالحتياجــــات الفعليــــة 

لالإنفاق .

الفــرع الثانــي

 تنفـيــذ امليزانيــة

املــادة ) 34 (

الت�شديق على امليزانية ال يعفـي من االلتزام باأحكام القوانني واللوائح واالأنظمة والقرارات 

املعمول بها �شواء اأكان ذلك متعلقا بتنظيم ال�شلطات املالية اأم مبا يتطلبه تنفـيذ امليزانية 

من اإجراءات .

املــادة ) 35 (

يجوز لرئي�س املجل�س جتاوز اأي بند من بنود االعتمادات املالية للهيئة اأو النقـــل مـــن بنــد 

اإىل اآخر ، اأو من مـادة اإىل اأخرى �شمن البند الواحد فـي االأحوال ، وبال�شروط االآتية : 

اأ - اأن يكـــون النقـــل فـيمـــا بـــني بنــــود امل�شروفــــات اجلاريــة املعتمدة للهيئة ، وي�شتثنى 

مـــن ذلك بنـــد الرواتـــب واالأجـــور ومـــا فـــي حكمهـــا وخم�ش�شات تنفـيذ وجتهيز 

امل�شروعات ، على اأال يوؤثر ذلك على التزامات البند اأو املــادة املنقول منها املبلغ .
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ب - اأن يكون النقل من املخ�ش�شات االإمنائية املعتمدة مل�شروع اإمنائي اإىل م�شروع اآخر 

اأن يكون ذلك ملقابلة زيادة فـي تكلفة تنفـيذ هذا امل�شروع نتيجة ملناق�شة  ب�شرط 

معتمدة من جمل�س املناق�شات اأو اللجنة املخت�شة بح�شب االأحوال .

اإمنائـــي فـي حدود  اأي م�شروع  املعتمدة الإن�شاء  املخ�ش�شات  املوافقــة علـــى جتاوز   - ج 

)10%( ع�شرة باملائة من التكلفة التقديرية املعتمدة فـي اخلطة اخلم�شية ب�شرط 

اأن يكون ذلك نتيجة ملناق�شة معتمدة من جمل�س املناق�شات اأو اللجنة املخت�شة ، 

وتعر�س طلبات التجاوز التي تزيد على هذه الن�شبة على املجل�س دون غريه .

املــادة ) 36 (

يجوز للرئي�س التنفـيذي املوافقة على نقل املخ�ش�شات من مـادة اإىل اأخرى �شمن البند 

الواحد ، با�شتثناء خم�ش�شات تنفـيذ وجتهيز امل�شروعات .

الف�صــل الثانــي 

 املــوارد والرقابــة علــى حت�صيلهــا

املــادة ) 37 (

يكون حت�شيل املوارد طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها وفقا لالأحكام اخلا�شة 

بتح�شيل االإيرادات احلكومية ، الواردة فـي الالئحة التنفـيذية للقانون املايل .

املــادة ) 38 (

حت�شل االأموال امل�شتحقة للهيئة نقدا ، اأو مبوجب حواالت بنكية ، اأو �شيكات م�شرفـية ، 

اأو وفقا لالأنظمة االإلكرتونية ، ويراعى عند ال�شداد مبوجب ال�شيكات امل�شرفـية ما ياأتي :

اأحد امل�شارف املرخ�س لها طبقا الأحكام القانون  اأن يكون ال�شيك م�شحوبا على  اأ -   

امل�شرفـي ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2000/114 .

ب - اأن يتوافـــر فـي ال�شيـــك ال�شـــروط املحددة قانونا ، وب�شفة خا�شة توقيع ال�شاحب 

املدين .

ج - عدم قبول �شيكات موؤجلة اال�شتحقاق �شدادا الإيرادات م�شتحقة االأداء ، با�شتثناء 

احلاالت التي يجوز فـيها التق�شيط ، اأو التي يقدرها الرئي�س التنفـيذي .

اإىل ال�شاحب  د - عـــدم قبـــول الوفـــاء بال�شيك الذي انتقلت ملكية احلق الثابت فـيه 

املدين باالإيراد بطريق التظهري .
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هـ - اأن يقـــدم ال�شـــيك اإلـــى امل�شـــرف امل�شحوب عليه للوفاء خالل املدة املحددة قانونا 

من التاريخ الثابت الإ�شداره ، وال ترباأ ذمة املدين باالإيراد ، وال ينق�شي التزامه 

بالوفاء به اإىل الهيئة اإال بقيام امل�شرف امل�شحوب عليه ال�شيك ب�شرف قيمته .

و - اأن تكون ال�شيكات املحررة با�شم الهيئة م�شطرة .

 ز - للهيئـــة اأن تطلـــب من ال�شاحــب املديـــن باالإيراد تقديـــم �شامـــن احتياطـــي وفقـــا 

لالإجراءات املقررة فـي قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 90/55 .

املــادة ) 39 (

تلتزم التق�شيمات االإدارية املخت�شة بتحقيق االإيرادات مبوافاة دائرة ال�شوؤون املالية بتقارير 

�شهرية عن االإيرادات املحققة ، �شواء مت حت�شيل قيمتها ، اأو مل حت�شل .

املــادة ) 40 (

على دائرة ال�شوؤون املالية عند حت�شيل اأي مبالغ ل�شالح الهيئة اتباع ما ياأتي :

 اأ - اإ�شدار اإي�شال التح�شيل ، ويكون االإي�شال من اأ�شل وعدة ن�شخ وباأرقام م�شل�شلة .

ب - ت�شجيل املتح�شالت فـي ال�شجالت املخ�ش�شة لذلك وفقا لالإجراءات املعمول بها .

 ج - اإيداع املتح�شالت اليومية فـي ح�شاب الهيئة املفتوح لدى امل�شارف لهذا الغر�س .

املــادة ) 41 (

 ، جتري دائرة ال�شوؤون املالية مقارنة ربع �شنوية بني املوارد املقدرة فـي امليزانية املعتمدة 

وبني ما مت حت�شيله منها فعال خالل الفرتة املذكورة . ويعد تقرير يو�شح اأ�شباب الزيادة 

اأو العجز ، مع بيان االإجراءات التي تتخذ فـي حالة وجود عجز فـي املوارد الفعلية ، ويوافى 

املجل�س بن�شخة من ذلك لتقرير ما يراه منا�شبا .

املــادة ) 42 (

حتتفظ دائرة ال�شوؤون املالية ب�شجل حل�شر املبالغ التي مل حت�شل من املوارد خالل ال�شنة 

املالية املنتهية ، وتعد بيانا بهذه املبالغ خالل �شهر يناير من ال�شنة التالية ، وعليها متابعة 

حت�شيلها والتاأ�شري بال�شجل مبا يفـيد اإمتام التح�شيل فعــال ، وفــي حالــة تعــذر حت�شيــل 

االإجراءات  واتخاذ  ذلك  اإىل  اأدت  التي  االأ�شباب  ببحث  املالية  ال�شوؤون  دائرة  تقوم  املوارد 

الالزمة ب�شاأنها ، وال يجوز اإعدام اأي دين من ديون الهيئة اإال بعد عر�شه على املجل�س .
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املــادة ) 43 (

على دائرة ال�شوؤون املالية تقييد النفقات امل�شرتدة باال�شتبعاد من البند الذي �شرفت منه 

اإذا كان ال�شرف واال�شرتداد قد مت خالل �شنة مالية واحدة ، وتقيد باالإ�شافة حل�شاب 

االإيرادات االأخرى اإذا كانت قد �شرفت خالل �شنة مالية �شابقة ، ومت اال�شرتداد فـي �شنة 

مالية تالية ، وفـي كلتا احلالتني ي�شار اإىل رقم وتاريخ �شند ال�شرف الذي مت ال�شرف 

مبوجبه .

الف�صـــل الثالـــث

النفقــات 

املــادة ) 44 (

يتوىل رئي�س املجل�س  اإخطار وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة مبا ياأتي :

اأ - اأ�شمـاء املفو�شيــن باالإنفـاق ، وحـــدود ال�شالحيـــة املخولـــة لكـــل منهـــم ، ومنـــاذج 

توقيعاتهم .

ب - اأي تعديــل فــــي اأ�شخـــا�س املفو�شـــني باالإنفــاق اأو حدود �شالحياتهم ، على اأن يتم 

االإخطار على النموذج املعد لذلك .

املــادة ) 45 (

علـــى املفـــو�س باالإنفـــاق التاأكـــد مــن االرتبـــاط بقيمــة امل�شرتيات اأو تكاليف اأداء اخلدمات 

اأو تنفـيذ االأعمال مع مراعاة ما ياأتي :

اأ - اأن يتم االرتباط مبراعاة اأحكام القوانني واللوائح والقرارات ال�شادرة من الهيئة 

والعقود املربمة فـي هذا ال�شاأن .

ب - اأن يكون االرتباط باالإنفاق فـي حدود املخ�شـــ�شات املدرجــة بامليزانيـــة املعتمــدة ، 

وفـي حدود التكلفة املعتمدة بالن�شبة لتنفـيذ وجتهيز امل�شروعات .

ج - اأن تقيد جميع االرتباطات )االلتزامات( املالية ب�شجل االرتباطات .

املــادة ) 46 (

على التق�شيمات االإدارية  بالهيئة تقدمي الفواتري بقيمة امل�شرتيات اأو تكاليف اأداء اخلدمات 

اأو تنفـيذ االأعمال اإىل دائرة ال�شوؤون املالية ملراجعتها والتاأكد من تطبيق القوانني واالأنظمة 

ال�شاريــة واإعــداد �شنــد ال�شـــرف خـــالل )30( ثالثــني يومــا مــن تاريــخ تقدميهــا م�شتوفــاة 

اأو فـي التواريخ املحددة فـي االتفاقيات املربمة مع ال�شركات واملوردين .
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املــادة ) 47 (

يراعى عند اإعداد �شندات ال�شرف االآتي :

اأ - يقـــدم ال�شنـــد اإلـــى ق�شـــم املراجعـــة الداخليـــة مرفـــقا بـــه جمــيع امل�شتندات املوؤيدة 

لل�شــرف ، والتــي تو�شــح تفا�شيــل امل�شروفــات ب�شورة ي�شهل مراجعتهـــا ، وت�شمل 

امل�شتندات االآتية :

- العقد اأو اأمر ال�شراء ، اأو طلب احل�شول على اخلدمة .

- فاتورة املورد .

- حم�شــر فحـ�س االأ�شــنــاف اأو ت�شلــم االأعمـــال ، مت�شمنـــا مـــا يفــــيد مطابقتهـــا 

للموا�شفات املطلوبة .

- �شــند اإ�شافــة االأ�شــناف اإىل املخازن ، اإذا كانت تلك االأ�شناف ت�شتوجب التوريد 

للمخازن .

- اأي م�شتندات اأخرى تكون موؤيدة لل�شرف .

ب - اأن يكون ال�شند موقعا من قبل املفو�س باالإنفاق ، وخمتوما بختم الهيئة .

 ج - توقيع املفو�س باالإنفاق على كافة ن�شخ �شندات ال�شرف .

املــادة ) 48 (

اأن تتحقق من قيد البيانات اخلا�شة بجميع �شندات ال�شرف ،  على دائرة ال�شوؤون املالية 

ويراعى ب�شفة خا�شة ما ياأتي : 

 اأ - ت�شنيف امل�شروفات طبقا لت�شنيف امليزانية .

ب - قيد البيانات اخلا�شة بجميع �شندات ال�شرف اأوال باأول .

املــادة ) 49 (

فـي حالة فقد اأو تلف اأي من امل�شتندات املوؤيدة لل�شرف ترفق �شورة اأو ن�شخة منه ب�شند 

ال�شــرف ، ويتــم التاأ�شيــر علـى ال�شــنــد ومرفقاته من قبل املدير املايل باأن القيمة املطلوبة 

مل ي�شبق �شرفها باأي �شند �شرف اآخر ، ويعتمد من قبل املدير العام .

املــادة ) 50 (

املقـــرر  اأو ال�شراء بق�شد تفادي االأحــكام املتعلقــة باحلــد االأعلـــى  يحظر جتزئة االرتباط 

ل�شالحية املفو�س باالإنفاق .
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املــادة ) 51 (

يتعني - عند اإعداد �شند ال�شرف من قبل دائرة ال�شوؤون املالية - خ�شم ما قد يكون م�شتحقا 

على امل�شتفـيد ل�شالح الهيئة ، ويقيد اإجمايل املبلغ امل�شتحق للم�شتفـيــد خ�شمـــا علـــى بنود 

ال�شــرف ، ويقيــد املبلــغ امل�شتحــق عليــه اإمــا باال�شتبعــاد من البنـد ال�شابـق ال�شـرف مــنـه ، 

واإما باالإ�شافة بح�شاب االإيراد املخ�ش�س لذلك .

املــادة ) 52 (

يكون �شرف قيمة ال�شندات باإحدى الطرق االآتية :

اأ - نقدا اأو ب�شيكات مقابل التوقيع على ال�شند بالت�شلم ، �شــواء باالإم�شـــاء اأو بب�شمـــة 

اإبهام اليد ، مقرونا باال�شم الوا�شح ، وبعد التحقق من �شخ�شية املت�شلم .

ب - حتويل املبالغ اإىل ح�شابات امل�شتفـيدين فـي امل�شارف املحددة من قبلهم ، واملدونة 

لدى دائرة ال�شوؤون املالية ل�شجل املوردين واملقاولني وال�شركات املعتمدة .

وعلى دائرة ال�شوؤون املالية عند ال�شرف مبا�شرة ختم جميع امل�شتندات املدفوعة ، والفواتري 

املوؤيدة بختم خا�س يحمل كلمة )دفع( ، مقرونا بالتاريخ .

املــادة ) 53 (

تفتح االعتمادات امل�شتندية للهيئة من قبل دائرة ال�شوؤون املالية مبوجب �شندات ال�شرف 

غري القابلة للدفع التي ت�شدر بقيمة االعتماد وم�شاريف التاأمني . وتراعي دائرة ال�شوؤون 

املالية االأ�ش�س االآتية عند اخل�شم من امل�شروفات ، وت�شوية اأر�شدة االعتمادات امل�شتندية 

للم�شروفات اجلارية والراأ�س مالية غري املرتبطة بامل�شروعات :

اأ - يفتـح االعتمــاد امل�شتندي بقيمــة الب�شاعـــة وم�شاريـــف التاأمـــيــن ، م�شافـــا اإليهــا 

م�شروفات النقل وال�شحن والر�شوم وامل�شاريف البنكـــية ، واأي م�شاريـــف اأخــرى 

بح�شب �شروط التعاقد ، وذلك بعد توقيع االتفاقية .

ب - يتـــم االرتبـــاط علــى بند امليزانية املخت�س بالقيمة االإجمالية املفتوح بها االعتماد 

بامل�شرف ، ويفتح ح�شاب لكل اعتماد م�شتندي ، يو�شح فـيه البيانات االآتية :

1 - رقم االعتماد امل�شتندي ، وتاريخ فتحه .

2 - القيمة املفتوح بها االعتماد ، وقيمته االإجمالية .

3 - نوع الب�شاعة .

4 - مكان الت�شليم .
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5 - رقم بولي�شة التاأمني ، ومبلغ التاأمني .

6 - ا�شم املورد ، وعنوانه .

7 - تاريخ ورود الب�شاعة .

ج - فـي حالة ت�شلم اإ�شعار من امل�شرف يفـيد خ�شم اأي مبالغ تخ�س االعتماد امل�شتندي ،

      يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�شاب املعلق امل�شار اإليه .

د - ت�شــوى االأر�شــدة الدائنــة لالعتمــادات امل�شتنديــة التي تــم اإقفالهـا فـي العـام نف�شــه 

با�شتبعادها من بند امل�شروف املخ�ش�س لذلك .

هـ - االعتمادات امل�شتندية التي متتد الأكرث من �شنة مالية يتم ت�شوية اأر�شدتها الدائنة 

فـي نهاية كل �شنة ، با�شتبعادها من بند امل�شروف املخ�ش�س لذلك بامليزانية ، ثم 

اإجراء قيود عك�شيــة لتلـــك القيــود فـي بدايــة ال�شنة التالية ، عند اإقفال االعتمادات 

امل�شتنديــة ، وت�شــوى اأر�شدتهــا الدائنــة باال�شتبعــاد مـن بنــد امل�شـروف املخ�شــ�س 

لذلــك بامليزانيــة .

املــادة ) 54 (

ت�شرف الرواتب للموظفـني خالل االأيام االأربعة االأخرية من ال�شهر الذي ا�شتحقت عنه ، 

ويجــوز �شرفهـــا مقدمـــا عنــد قيام املوظف باإجازته االعتيادية ، اأو عند تعوي�شه عن جزء 

منهــا ، ويتم �شرف الرواتب للموظفـني بالتحويل اإىل ح�شاباتهم البنكية ، ويجوز للمدير 

العام تغيري ميعاد �شرف الرواتب واالأجور ، وذلك فـي حالة االإجازات الر�شمية واالأعياد 

التي تتعار�س مع ميعاد ال�شرف الر�شمي .

املــادة ) 55 (

على الهيئة - عند حجز تذاكر ال�شفر جوا - التعامل مع �شركات النقل الوطني واال�شتفادة 

من التخفـي�شات املقررة فـي حالة حجز التذاكر لفتــرات حمـــددة ، ويجـــوز لهـــا احلجـــز 

على �شركات النقل االأجنبية فـي حالة عدم توفر التذاكر على �شركات النقل الوطني .

املــادة ) 56 (

يراعى عند ا�شتئجار م�شاكن للموظفـني ما ياأتي :

اأ - االلتزام باملبالغ املحددة فـي اللوائح والقرارات ال�شادرة فـي هذا ال�شاأن .

ب - اأن يكون عقد االإيجار مطابقا للنموذج ال�شادر من البلدية املخت�شة .
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ج - �شرف قيمة االإيجار مقدما عن املدة التي يتفـق عليهــا علــى اأال جتـــاوز )1( �شنـــة 

واحدة على االأكرث بعد التاأكد من ت�شجيل عقود االإيجار لدى البلدية املخت�شة 

و�شداد الر�شوم املقررة .

املــادة ) 57 (

اأن تكون ملدة )2(  ، ويجوز  �شنـــة واحـــدة  الت�شغيل وال�شيانة ملدة )1(  تربم عقود خدمات 

�شنتني اإذا اقت�شت م�شلحة العمل ذلك ، بعد موافقـــة الرئيـــ�س التنفـيذي ، وبعد موافقة 

وزارة املالية اإذا زادت مدة العقد على )2( �شنتني .

املــادة ) 58 (

يجـب على دائــرة ال�شــوؤون املاليــة اأن تتحقق قبل �شرف امل�شتندات املتعلقة بتنفـيذ وجتهيز 

امل�شروعات مما ياأتي :

اأ - توفر املخ�ش�شات وكفاية ر�شيد مبلـغ االرتبــاط املخ�شــ�س للعقـــد ل�شـــداد املبلـــغ 

املطلوب .

ب - تقديـــم اال�شت�شـــاري ل�شهـــادة اإجنـــاز االأعمـــال عن امل�شروع ح�شب النموذج املعمول 

به ، مت�شمنا ما يفـيد قيامه مبراجعة دفعات املقاول ، واعتماد ا�شتحقاقها للدفع .

ج - قيــد رقم االلتزام ) االرتباط ( فـي اخلانة املخ�ش�شة لذلك ب�شند ال�شرف .

املــادة ) 59 (

ترد الر�شوم اأو غريها من املبالغ التي �شبق اأن �شددت للتق�شيمات االإدارية بالهيئة كاإيرادات 

اإذا ثبت اأن الوفاء بها كان قد مت بغري وجه حق ، على اأن تتبع االإجراءات االآتية :

 اأ - يقـــدم طلـــب اال�شرتداد موؤيدا بامل�شتندات للمدير املايل الذي يجب عليـــه اإثبـــات 

تاريخ ت�شلم الطلب .

ب - يتوىل املدير املايل بعد التن�شيق مع التق�شيمات االإدارية املخت�شة بالهيئة درا�شة 

طلب اال�شرتداد املقدم من حيث توافر ال�شند القانوين للطلب .

ج - حتال تو�شيات املدير املايل اإىل دائرة التدقيق الداخلي لدرا�شة الطلب ، والتاأكد 

من ا�شتيفاء ال�شروط القانونية لال�شرتداد .

د - يتم الرد مبوافقة الرئي�س التنفـيذي وفقا لدرا�شة دائرة التدقيق الداخلي .
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املــادة ) 60 (

 يجب عند اإبرام العقود مراعاة االآتي :

اأ - اأال جتـــاوز قيمــــة العقــــد اأو االلـــتزام االعتــمادات واملخ�ش�شـــات املدرجـــة مبيزانية 

الهيئة .

ب - التاأكــد مــن اأنهــا ال تت�شمــن اإعفــاء املتعاقــد مع الهيئــة من ال�شرائب اأو الر�شوم 

التي يلتزم باأدائها قانونا .

الف�صــل الرابــع

التقاريـر الدوريـة واحل�صـاب اخلتامـي

املــادة ) 61 (

تعد دائرة ال�شوؤون املالية ب�شكل ربع �شنوي  تقريرا  يو�شــح املركــز املالــي للهيــئة واملعامــالت 

التي متت حتى نهاية املدة  املعد عنها التقرير ، على اأن يت�شمن ما ياأتي : 

 اأ - االإيرادات املح�شلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�شها .

ب - امل�شروفـــات اجلاريـــة ، والــــراأ�س ماليـــة مقارنـــة باملخ�ش�شـــات املدرجـــة بامليزانيـــة 

عن املدة نف�شها .

ج - اأر�شدة ح�شابات ال�شلف امل�شتدمية واملوؤقتة .

د - اأر�شدة احل�شابات املعلقة املدينة والدائنة .

هـ - اأر�شدة احل�شابات اجلارية والودائع لدى البنوك .

ويعر�س التقرير على الرئي�س التنفـيذي فـي موعد ال يتجاوز اليوم )15( اخلام�س ع�شر 

من ال�شهر التايل ، على اأن يتم موافاة  املجل�س بن�شخة من ذلك .

املــادة ) 62 (

جتري دائرة ال�شوؤون املالية مطابقة �شهرية بني ما هو مقيد فـي �شجالت امل�شارف لدى 

الهيئـــة ، وبيـــن ما هو وارد فـي ك�شف ح�شابات امل�شارف ، واإعداد قوائم الت�شوية الالزمة 

لذلك .

املــادة ) 63 (

تعــد دائــرة ال�شــوؤون املاليــة احل�شــاب اخلتامــي للهيئــة خــالل )2( �شهرين من تاريخ انتهاء 

ال�شنة املالية ، وفقا لالأ�ش�س االآتية :
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 اأ - اأن يت�شمن االإيرادات وامل�شروفات الفعلية .

ب - ت�شمني كل ما توجب القوانني واالأنظمة واللوائح والقرارات اإثباته .

ج - يجب اأن يو�شح احل�شاب االأرقام الفعلية عن ال�شنة املالية ال�شابقة .

د - يعتمد احل�شاب اخلتامي من رئي�س املجلــ�س بعــد اإقـــراره مـــن املجلــ�س ، وتر�شـــل 

ن�شخة منه اإىل كل من وزارة املالية ، وجهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة خالل 

مدة اأق�شاها )4( اأربعة اأ�شهر من تاريخ انتهاء ال�شنة املالية .

املــادة ) 64 (

يعد املدقق اخلارجي بالتن�شيق مع دائرة ال�شوؤون املالية تقريرا بنتيجة مراجعة احل�شاب 

اخلتامي فـي موعد ال يتجاوز ثالثة اأ�شهر ون�شف من تاريخ انتهاء ال�شنة املالية ، مت�شمنا 

التو�شيات الالزمة ملعاجلة ما قد يظهر من خمالفات الأحكام القوانني واللوائح املعمـــول 

على  اخلتامـــي  احلـــ�شاب  لعـــر�س  متهيـــدا   ، التنفـيـــذي  الرئيـــ�س  علــــى  ويعـــر�س   ، بهـــا 

املجل�س للموافقة عليه واإقراره ، بعد درا�شته من جلنة التدقيق . 

الف�صــل اخلامــ�س

فتــح احل�صابــات لــدى امل�صــارف

املــادة ) 65 (

يحدد رئي�س املجل�س امل�شارف املحلية التي تفتح فـيها ح�شابات الهيئة ، والتي تودع فـيها 

جميع االأموال الواردة ، �شواء اأكانت نقدية اأم حواالت اأم خطابات مالية اأم م�شتندات مالية ، 

ويتم ال�شرف منها ، بعد موافقة وزارة املالية .

املــادة ) 66 (

ال يجوز ال�شحب على املك�شوف من امل�شارف التي تتعامل معها الهيئة .

املــادة ) 67 (

يحـــدد �شعـــر العائـــد ) الفائـــدة ( علـــى ح�شابـــات الهيئـــة بن�شبـــة ال تقـــل فــــي حدهـــا االأدنـــى 

عــن الن�شبــة املعتمــدة مــن وزارة املاليــة للح�شابــات احلكوميــة ، ويتــم قيــد العائــد املح�شـــل 

كل �شهر كاإيرادات حل�شاب الهيئة .
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الف�صــل ال�صــاد�س

ال�صلـــف والتاأمينـــات

املــادة ) 68 (

تنق�شم ال�شلف اإىل نوعني ، وهما :

اأ - ال�شلف امل�شتدمية :

1 - تخ�شــ�س ملواجهـة امل�شروفات النرثية اأو غريها من امل�شروفات االأخرى التي 

ال تتجـــاوز مبلـــغ )500( خم�شمائة ريال عماين فـي املرة الواحدة ، وال يجوز 

جتزئة �شرف قيمة الطلب الواحد بق�شد تفادي هذا احلـــد ، اأو امل�شروفـــات 

التي يتقرر �شرفها من ال�شلفة فـي حاالت خا�شة معينة بعد موافقة الرئي�س 

التنفـيذي ، اأو من يفو�شه . 

2 - ي�شرف من ال�شلفة اأجور العمال املوؤقتني عن مدة ت�شغيل تقل عن )15( خم�شة 

ع�شر يوما ، ويجوز ا�شتثناء �شرف بدالت ال�شفر مقدما ملوظفـي الهيئة مهما 

بلغت قيمتها ، كما يجوز ا�شتثناء �شرف �شلفة مقدمة - حتت ح�شاب الراتب 

اأو االأجر - للموظف اأو اال�شت�شاري اأو اخلبري غري العماين الذي يتم التعاقد 

معه وفقا لعقد عمل خا�س ، على اأن تكون فـي حدود ن�شف الراتب اأو االأجر 

اأجر ي�شرف  اأو  اأول راتب  ، ويتم ا�شتقطاعها من  االأ�شا�شي ال�شهري امل�شتحق 

للموظف اأو اال�شت�شاري اأو اخلبري ، وال يجوز �شرف اأي �شلفة �شخ�شية .

3 - ي�شتعا�س امل�شروف من ال�شلفة كلما بلغ )40%( اأربعني باملائة من قيمة ال�شلفة 

اأو اأكرث ، وال ت�شوى اإال فـي نهاية ال�شنة املالية اأو عند اإلغائها ، ويقوم بردها 

للموظف املخت�س بال�شلفة امل�شتدمية .

اأو تقرير  ال�شلفة امل�شتدمية  ا�شتعا�شة  املالية طلب  ال�شوؤون  4 - عند ت�شلم دائرة 

ت�شوية م�شروفات ال�شلفة املوؤقتة ، تقوم باخل�شم بقيـــمة امل�شـــروف الفعلـــي 

من ال�شلفة على بنود احل�شابات املخت�شة مبيزانية الهيئة .

5 - تقوم دائرة ال�شوؤون املالية بت�شوية ال�شلفة امل�شتدمية قبل انتهاء ال�شنة املالية 

فـي )31(  احلادي والثالثني من دي�شمرب من كل عام ، وذلك بتقدمي امل�شتندات 

املوؤيدة للمبالغ امل�شروفة من ال�شلفة اإىل دائرة التدقيق الداخلي لتدقيقها .
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6 - يراعى عند �شرف ال�شلفـة امل�شتدميــة اأال يتـم �شــرف اأي مبالـــغ لـــذوي ال�شــاأن 

اأو �شرف اأي �شلفة �شخ�شية .

ب - ال�شلفة املوؤقتة :

1 - تخ�ش�س لغر�س حمدد ، وت�شوى دون ا�شتعا�شة امل�شروف منها مبجرد انتهاء 

هذا الغر�س اأو خالل ) 3( ثالثة اأ�شهر على االأكرث من تاريخ منحها ، ويجوز 

متديد هذه املدة .

2 - ال يجوز ال�شرف من ال�شلفة املوؤقتة اإال للغــر�س الـــذي خ�ش�شـــت مـــن اأجلـــه ، 

وال يجوز اأن تخ�ش�س اأكرث من �شلفة لغر�س واحد ، ويجب عند انتهاء الغر�س 

من ال�شلفة قيد املبالغ امل�شروفة فـي تقرير ت�شوية م�شروفات �شلفة موؤقتة ، 

التقرير  فـي هذا  ، ويبني  لل�شرف  املوؤيدة  امل�شتندات  به جميع  اأن يرفق  على 

ر�شيد املبلغ من ال�شلفة ، اأو املبلغ املطلوب ا�شرتداده بح�شب االأحوال .

املــادة ) 69 (

يقدم طلب منح ال�شلفة املوؤقتة بعـــد حتديـــد قيمتهـــا اإلــى دائـــرة ال�شـــوؤون املاليـــة موقعـــا 

مــن م�شــوؤول التق�شيــم االإداري املخت�س بالهيئة ، ويكون للمدير العام تقرير منح ال�شلفة 

اإذا مل تتجاوز قيمتها )5000( خم�شة اآالف ريال عماين .

املــادة ) 70 (

على مكتب املدير العام اإعداد درا�شة لتحديد قيمة ال�شلف بحيث ال تزيد على متو�شط 

امل�شــروف منهــا خــالل ) 3( ثالثــة اأ�شهــر عند منح ال�شلف امل�شتدميــة اأو املوؤقتة اإىل اأي جهة 

 ، ال�شلفة باحل�شابات املخ�ش�شـــة لذلـــك  املالية بقيد قيمة  ال�شوؤون  ، وتقوم دائرة  بالهيئة 

ويخ�شـــ�س ح�شاب م�شتقل با�شم اجلهة التي منحت ال�شلفة .

املــادة ) 71 (

تعد دائرة ال�شوؤون املالية �شجال عاما لكل من ال�شلف امل�شتدمية واملوؤقتة املمنوحة جلميع 

التق�شيمات االإدارية بالهيئة بالتطبيق الأحكام هذه الالئحة وتقيد فـيهما جميع البيانات 

املالية اتخاذ االإجراءات الالزمة للتاأمني  ال�شوؤون  ، وتتوىل دائرة  ال�شلـــف  املتعلقــة بتلــك 

على مبالغ ال�شلف امل�شتدمية واملوؤقتة تاأمينا �شامال �شد االختال�س اأو ال�شرقة اأو غري ذلك 

من االأخطار .
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املــادة ) 72 (

اأ - يجوز �شرف �شلفة م�شتدمية ملواجهة امل�شروفات التي تتطلبها طبيعة العمل ، ويحدد 

الرئي�س التنفـيذي املوظفـني الذين ت�شرف لهم ال�شلفة ، واملخولني بال�شرف منها .

ب - يجـــوز �شـــرف �شلفـــة موؤقتـــة الأغـــرا�س حمـــددة باأعمـــال الهيئة مبوافقة املدير العام 

فـي حدود )5000( خم�شة اآالف ريال عماين ، ويجـــب ت�شويـــة هـــذه ال�شلفـــة مبجـــرد 

انتهاء الغر�س الذي �شرفت من اأجله .

ج - ت�شرف ال�شلف امل�شتدمية مبوجب قرار من الرئي�س التنفـيذي ، واملوؤقتة مبوجب قرار 

من املدير العام ، يحدد فـيه االآتي :

1 - ا�شم امل�شتفـيد من ال�شلفة .

2 - مبلغ ال�شلفة .

3 - الغر�س من ال�شلفة .

4 - تاريخ انتهاء ال�شلفة .

5 - اأ�شلوب ا�شتعا�شتها ، وا�شرتدادها .

 ، ال�شرف  اآمــر  مــن  ال�شـــادر  بالقـــرار  جاء  ملا  وفقا  املوظف  من  ال�شلفة  وت�شرتد 

وتعالج ماليا وحما�شبيا وفق نوع ال�شلفة .

د - ت�شجل ال�شلفة بالدفاتر عند �شرفها ، اأو ت�شويتها .

هـ - ت�شفى ال�شلف امل�شتدمية وال�شلف املوؤقتة ، وي�شرتد الر�شيد النقدي منها نهاية العام 

املايل .

املــادة ) 73 (

ال يجوز ملن بعهدته نقد اأن يعطي عهدة الأي �شبب كان اإال بقرار من الرئي�س التنفـيذي ، 

على اأن يتم اإعداد �شندات �شرف بذلك على ح�شاب املوظف ، واأي عهدة معطاة باأوراق غري 

ر�شمية دون حترير �شندات بها يعترب مانح العهدة م�شوؤوال عنها ، وي�شاأل عن ذلك م�شاءلة 

قانونية .

املــادة ) 74 (

على املدير املايل متابعة ت�شديد ال�شلف ، وا�شرتدادها فـي مواعيدها ، وعليه اأن يخطر 

املديــر العـــام ، اأو مـــن ينـــوب عنـــه خطيـــا عن كل تاأخيـــر فـي ت�شديدهـــا ، وت�شتـــرد ال�شلــــف 

من املوظفـني فـي حاالت تاأخرهم عن ال�شداد ، وخ�شمها من م�شتحقاتهم .
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املــادة ) 75 (

يجوز تخ�شي�س مبلغ امل�شروفات النرثية من ال�شلفة امل�شتدمية ملواجهة املدفوعات النقدية 

العاجلــة اأو امل�شروفــات النقديــة ال�شغيــرة ، ويحــدد املديـر املالـي قيمــة مبلغ امل�شروفــات 

واحلد  منها  ال�شرف  الواجب  املختلفة  البنود  وكذلك   ، العمل  وفقا الحتياجات  النرثية 

االأق�شى لكل �شرفـية .

املــادة ) 76 (

يجب اأن توؤيد املدفوعات النقدية التي تتم من ال�شلفة امل�شتدمية مبقت�شى م�شتندات متت 

مراجعتها ، واعتمادها من املفو�س باالإنفاق .

املــادة ) 77 (

علـــى دائـــرة التدقيـــق الداخلـــي اإجـــراء جـــرد ر�شيـــد ال�شلفـــة مـــرة علـــى االأقل كل �شهر ، 

وفـي مواعيد غري منتظمة ، للتحقق من اأن ر�شيدها الفعلي يتطابق مع الر�شيد الدفرتي ، 

واإذا اأ�شفر اجلرد عن وجود زيادة فـي الر�شيد ، يعترب املبلغ الزائد من االإيرادات املتنوعة 

للهيئة ، ويورد فـي ح�شاب الهيئة ، اأما اإذا اأ�شفر اجلرد عن وجود عجز فـي الر�شيد فـيلتزم 

املوظــف املختــ�س بال�شلفـــة ب�شــداده ، وجتـــرى التحقيقـــات الالزمـــة ملعرفــة اأ�شبـــاب العجــز 

اأو الزيـــادة .

املــادة ) 78 (

، وفـي حدود  اأجله  الذي �شرفت من  الغر�س  انتهاء  املوؤقتة مبجرد  ال�شلف  ت�شوية  يجب 

املــدة املقــررة لهـــذه ال�شلفــة ، مع وجوب رد ال�شلفة املوؤقتة فـي نهاية ال�شهر اإذا مل ت�شرف 

فـي االأغرا�س املخ�ش�شة لها .

املــادة ) 79 (

ي�شمل التاأمني �شد املخاطر الفئات االآتية :

 اأ - اأموال الهيئة ، وممتلكاتها .

ب - اأمناء املخازن .

ج - اأمناء اخلزينة .

د - اأمناء ال�شندوق .

هـ - اأي فئات اأخرى ترغب الهيئة فـي تاأمينها .

-51-



اجلريدة الر�سمية العدد )1189(

الف�صــل ال�صابــع

اخلزينـــة

املــادة ) 80 (

يكون خلزينة املقر الرئي�شي للهيئة اأو االإدارات التابعة لها فـي املحافظات موظف خمت�س ، 

ي�شـــدر بتعييـــنه وحتديـــد م�شوؤوليــته عن اخلزينة وحمتوياتها ، وما يت�شل بها من اأعمال 

قرار من الرئي�س التنفـيذي ، على اأن يكـــون هـــذا املوظـــف مـــن �شاغلـــي الوظائف الدائمة ، 

ويكـــون م�شـــوؤوال عــــن اأعمـــال اخلزيـــنــة ، وجميـــع حمتوياتها ، واأي تق�شيـــر فــــي احلفـــاظ 

اأو االإ�شراف على هذه املحتويات .

املــادة ) 81 (

يكون املوظف ، الذي ت�شند اإليه اأعمال اخلزينة ، م�شوؤوال عن حمتوياتها ، وعليه اأن ي�شلم 

جميع ما بعهدته من حمتويات اخلزينة وال�شجالت وامل�شتندات التي يتم القيد مبوجبها 

اإىل اأحد املوظفـني �شاغلي الوظائف الدائمة الذي يحدده الرئي�س التنفـيذي ، وذلك عند 

قيــام هــذا املوظف باالإجازة ، اأو ندبه كل الوقت داخل اأو خارج الهيئة ، اأو نقله ، اأو اإعارته ، 

اأو اإيفــــاده فــي بعثـــه ، اأو منحـــة درا�شيـــة داخـــل ، اأو خارج ال�شلطنة ، اأو انتهاء خدمته ب�شبب 

غري االنقطاع عن العمل ، اأو الوفاة . ويتم الت�شليم والت�شلم مبوجب حم�شر يوقع من هذا 

املوظف ، اأو من يحل حمله ، واملدير املايل ، ومدير اإدارة الهيئة باملحافظة ح�شب االأحوال 

بعد جرد حمتويات اخلزينة .

وفـي حالة انتهاء خدمة املوظف الذي ت�شند اإليه اأعمال اخلزينة وامل�شوؤولية عن حمتوياتها 

ب�شبـــب االنقطـــاع عـــن العمـــل اأو الوفــــاة ، ت�شكــــل جلنـــة بقـــرار مـــن الرئيـــ�س التنفـيـــذي ، 

على اأن يكون من بني اأع�شائها املدير املايل ، ومدير دائرة التدقيق الداخلي ، وذلك جلرد 

حمتويات اخلزينة ، واإعداد حم�شر باجلرد يتم فـيه اإثبات هذه املحتويات وفقا لنتيجة 

اجلرد مع التوقيع على هذا املح�شر من اأع�شاء هذه اللجنة ، وت�شلم املحتويات و�شجالت 

اخلزينة وامل�شتندات التي يتم القيد مبوجبها اإىل من يعني اأو ينتدب لهذه الوظيفة بناء 

على قرار الرئي�س التنفـيذي .

املــادة ) 82 (

يجب فـي جميع حاالت الت�شليم والت�شلم حتديد امل�شوؤولية فـي حالة مــا اإذا اأ�شفــر اجلـــرد 

عن وجود عجز اأو زيادة فـي هذه املحتويات طبقا الأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ) 83 (

ت�شليم  ، ويكون  املخت�س  املوظف  ي�شمح بدخوله لغري  يخ�ش�س للخزينة مكان حمدد ال 

اأي عيوب  اإىل هذا املوظف بعد الفح�س والتاأكد من �شالحيتها و�شالمتها من  اخلزينة 

من قبل جلنة ت�شكل لهذا الغر�س ، واإثبات ذلك فـي حم�شر يوقع عليه من جميع اأع�شاء 

اللجنة .

ويتم و�شع املفاتيح االحتياطية فـي داخل مظــروف ، يتم  - بعد غلقـــه - ختمـــه بال�شمـــع 

االأحمر ، ويحفظ لدى املدير املايل .

وفـــي جمــيع االأحوال ، تعترب اخلزينة وحمتوياتها وال�شجالت وامل�شتندات التي يتم القيد 

مبوجبها واملفاتيح اخلا�شة بها عهدة طرف من ت�شلمها ، ويتحمل امل�شوؤولية عنها ، طبقا 

الأحكام هذه الالئحة والقوانني واللوائح املعمول بها فـي الهيئة .

املــادة ) 84 (

ال يجوز االحتفاظ فـي اخلزينة باأي نقود اأو �شيكات اأو حمتويات اأخرى ال تخ�س الهيئة ، 

ويراعـــى عنـــد االحتفـــاظ فــي اخلزينة مببلغ ال�شلفة املوؤقتة جتنيبه عن �شائر املحتويات 

االأخرى للخزينة .

وال تعمل اخلزينة اإال فـي اأوقـــات العمـــل الر�شميـــة ، ويجـــوز فـــي حالـــة ال�شـــرورة ، وبنـــاء 

علــى موافقـــة الرئيـــ�س التنفـيـــذي ، اأن تعمـــل اخلزينـــة خـــالل اأيـــام االإجـــازات االأ�شبوعيـــة 

اأو الر�شمية ، اأو غري االأوقات املحددة للعمل الر�شمي .

املــادة ) 85 (

فـي حالة فقد اأو تلف مفتاح اخلزينة ، يجــب علـــى املوظـــف امل�شـــوؤول عـــن املفتـــاح املفقـــود 

اأو التالف اإخطار املدير العام كتابة بواقعة الفقد اأو التلف للمفتاح ، وعليه - فور اإخطاره - 

ت�شكـــيل جلنـــة لفـــ�س وفتـــح اخلزينـــة ، ويكـــون من اأع�شائـــها موظـــف مـــن دائرة التدقيق 

الداخلي ، وتقوم هذه اللجنة بجرد حمتويات اخلزينة ، واإعداد حم�شر بنتيجة اجلرد ، 

وا�شتبدال املفتاح املفقود اأو التالف .

وفـي حالة عدم وجود مفتاح احتياطي للمفتاح املفقود اأو التالف ، يتم فتح اخلزينة مبعرفة 

اأحد الفنيني املتخ�ش�شني ، وذلك حتت اإ�شراف اللجنة امل�شار اإليها ، ودون اإخالل باإجراء 

التحقيـــق الــالزم ، وحتديــــد امل�شوؤوليـــة عـــن واقعـــة الفـــقد اأو التلـــف ، وعـــن وجـــود العجـــز 

اأو الزيادة فـي حمتويات اخلزينة طبقا للقواعد الواردة فـي اأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ) 86 (

يجب على املوظف املخت�س باأعمال اخلزينة االلتزام باالآتي :

1 - التحقق من �شحة ر�شيد اخلزينة وحمتوياتها فـي اليوم ال�شابق على بدء مبا�شرة 

عملـــه اليومـــي ، وقبل التعامل مع االأفراد ، واإثبات ذلك فـي الك�شف اأو ال�شجالت 

املعدة لهذا الغر�س ، والتوقيع عليه .

2 - ت�شلم االإيرادات اخلا�شة بالهيئة وتوريدها ، وفقا الأحكام هذه الالئحة والنموذج 

املعد لهذا الغر�س .

واإثبات   ، الغر�س  لهذا  املعد  للنموذج  وفقا   ، اخلزينة  اإىل  الواردة  ال�شيكات  قيد   -  3

البيانات املتعلقة برقم ال�شيك وتاريخـــه ، وا�شم امل�شرف امل�شحــوب عليـــه ، وا�شم 

ال�شاحــب ، ومبلـــغ ال�شيـــك فــــي ال�شجــل املعـــد لهـــذا الغـــر�س ، وذلــك بعـــد التاأكـــد 

من وجود توقيع ال�شاحب على ال�شيك ، وقبل توريد ال�شيكات للم�شارف للتح�شيل ، 

ويكون م�شوؤوال عن اأي نق�س اأو خطاأ فـي اإثبات البيانات امل�شار اإليها .

4 - االحتفــاظ بدفـــرت االإي�شـــاالت ، دون االإخـــالل باأحــكام هــذه الالئحــة عنــد اإلغــاء 

اأو فقد اأي اإي�شال غري م�شتعمل منه .

5 - ت�شليــم املتح�شــالت - نقــدا اأو ب�شيكـــات - اإىل املوظف املخت�س بهذه املتح�شالت 

الإيداعهــا فـي ح�شــاب الهيئــة املختــ�س ، على اأن يوقــع هــذا املوظــف على اإي�شــال 

بت�شلمه املتح�شالت عهدة لديــه ، حتى ورود �شند االإيداع من امل�شرف خمتوما 

وموقعا من قبل املخت�شني فـيه ، ويتحمل �شاحب هذه العهدة امل�شوؤولية فـي حالة 

تاأخر االإيداع للمتح�شالت امل�شلمة له عن املواعيد املحددة اأو عند فقد اأو وجود 

عجز فـي هذه املتح�شالت ، بعد التحقيق معه ، وثبوت امل�شوؤولية .

املــادة ) 87 (

وفقا  اإعداده  يتم  النقدية  للمحتويات  ب�شجل  اخلزينة  باأعمال  املخت�س  املوظف  يحتفظ 

للنموذج املعد لهذا الغر�س ، ويقيد فـي هذا ال�شجل جميع املبالغ التي مت ت�شلمها ، واملبالغ 

التي مت اإيداعها لدى امل�شرف ، ويتم هذا القيد اأوال باأول ، ومبراعاة ما ياأتي :
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 ، املقبو�شات  بجانب  يوميا  قيمتها  ي�شجل   ، حت�شيلها  مت  التي  للمبالغ  بالن�شبة   - اأ 

اإي�شال من االإي�شاالت التي ح�شلت هذه املبالغ  اأول واآخــر  ويثبـــت قرينهـــا رقـــم 

مبقت�شاها .

ب - بالن�شبة للمبالغ التي مت اإيداعها فـي امل�شرف با�شم ال�شندوق ، يتم قيدهــا بتاريخ 

االإيداع فـي امل�شرف .

اإيداع ، واإثبات هذا الر�شيد فـــي اخلانــة  اأو عقب كل   ، ج - ي�شتخــرج الر�شــيد يوميا 

باأعمال  املخت�س  املوظف  من  عليه  والتوقيع   ، اإليه  امل�شار  بال�شجل  لذلك  املعدة 

اخلزينة فـي تاريخ اإثبات هذا الر�شيد .

املــادة ) 88 (

يحتفــظ املوظــف املختــ�س باأعمـــال اخلزينــة ب�شجــل للمحتويــات غري النقديــة يتــم اإعداده 

وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س ، وتدرج فـيه الطوابع املالية اأو دفاتر �شروط املناق�شات ، 

اأو غريها من الدفاتر واالأوراق املالية ذات القيمة ، ويتم القيد فـيه اأوال باأول .

املــادة ) 89 (

يجب على املوظف املخت�س باأعمال اخلزينة - عند انتهاء كل يوم عمل - حتديـــد ر�شـــيد 

املادتني  فـي  اإليهما  امل�شار  ال�شجلني  واقع  النقدية من  النقدية وغري  اخلزينة  حمتويات 

)87( و )88( مـــن هـــذه الالئحـــة ، وجـــرد هـــذه املحتويـــات واإجراء املطابقة بني الر�شيد 

والتوقيع   ، املذكورين  ال�شجلني  واقع  من  الدفرتي  والر�شيد   ، الفعلي  اجلرد  واقع  من 

عليهما مبا يفـيد هذه املطابقة .

املــادة ) 90 (

الرئي�س  �شهـــر من  كـــل )1(  االأقل  يجب جرد جميع حمتويات اخلزينة مرة واحدة على 

املبا�شر للموظف املخت�س عن اأعمال اخلزينة ، وباتباع ما ياأتي :

1 - اإعـــداد حم�شـــر للجـــرد الفعلـــي وفقـــا للنــموذج املعـــد لهذا الغر�س ، على اأن يثبت 

فـــي هــذا املح�شــر اجلــرد الفعلــي ملحتويــات اخلزينة واالأر�شــدة مـــن واقـــع ك�شف 

امل�شروفات للمبالغ النقدية امل�شلمة للموظف املخت�س باأعمال اخلزينة ، و�شجلي 

املحتويات النقدية وغري النقدية .

، واإثبات ذلك فـي حم�شر  2 - بيان ال�شيكات املوجودة فـي اخلزينة فـي تاريخ اجلرد 

اجلرد .
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3 - التوقيع على حم�شر اجلرد من املوظف املخت�س باأعمال اخلزينة ، ومن رئي�شه 

املبا�شــر فـــي تاريــخ اجلــرد ، ويثبــت فــي حم�شــر اجلــرد ما يفـيــد ت�شلمه ملحتويات 

اخلزينة من واقع ما هو ثابت فـي هذا املح�شر .

4 - عر�س املح�شر على املدير العام ، واتخاذ ما يلزم من اإجراء فـي �شوء نتيجة اجلرد .

املــادة ) 91 (

اإذا اأ�شفر اجلرد عن وجود فروق - بالزيادة اأو العجز - يتم اإجراء التحقيق الالزم ملعرفة 

اأ�شبـاب هــذه الزيــادة اأو العجــز ، وحتديــد امل�شوؤوليــة وفقــا للقــواعد الـواردة فـي اأحكــام 

هذه الالئحة ، مع مراعاة ما ياأتي :

 اأ - بالن�شبة للمحتويات النقدية تورد الزيادة اإىل ح�شاب الهيئة .

ب - بالن�شبــة للمحتويــات غيــر النقديــة تقيــد قيمــة الزيــادة تبعــا لنوعهــا ، وت�شــاف 

هذه القيمة اإىل الر�شيد .

ج - يلتــزم املوظــف املختــ�س باأعمــال اخلزينــة ب�شداد قيمـــة العجــز فــورا مــا لــم يثبـــــت 

قيمة  بخ�شم  ال�شداد  ويكون   ، العجز  هذا  عـــن  م�شوؤوليته  عدم  التحقيقات  من 

العجــز مــن راتبــه وغيــره مـن ا�شتحقاقاتــه املاليــة مبراعـــاة املر�شـــوم ال�شلطانــي 

رقم 94/115 ، ب�شـــاأن حتديـــد حـــاالت التــنازل واحلجز على ا�شتحقاقات املوظفـني ، 

واإجراءات التنفـيذ االإداري .

د - ال يكـــون هـــذا املوظـــف م�شـــوؤوال عن العجز اإذا ثبت من التحقيق اأنه كان نتيجة 

ظروف قاهرة خارجة عن االإرادة .

هـ - ت�شتبـــعــد قيمـــة العجــز فــــي املحتويـــات النقديــة مــن جانــب املقبو�شـات ، وت�شجـل 

هذه املحتويات ، ويخفــ�س الر�شيد تبعا لذلك .

البــــاب الرابـــع

املخــــازن 

املــادة ) 92 (

يكون للهيئة خم�شة خمازن لالحتياطي الغذائي فـي كل من املحافظات االآتية :

- حمافظة م�شقط .

- حمافظة ظفار .
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- حمافظة الداخلية .

- حمافظة جنوب ال�شرقية .

- حمافظة �شمال الباطنة .

ويجوز للهيئة اإن�شاء خمازن اأخرى فـي خمتلف حمافظات ال�شلطنة ، ح�شب مقت�شيات 

احلاجة .

املــادة ) 93 (

تكون اإدارة خمازن الهيئة ح�شب االأنظمة والقوانني املعمول بها الإدارة املخازن احلكومية .

البـــاب اخلامـــ�س

ال�صجــالت والنمــاذج املاليــة

املــادة ) 94 (

تعد دائرة ال�شوؤون املالية النماذج وال�شجالت املالية الالزمة لتنفـيذ اأحكام هذه الالئحة 

كما ت�شع القواعد املنظمة للقيد فـيها ، واملدد الالزمة حلفظها واإدخال التعديالت الالزمة 

عليها اإذا لزم االأمر ، مع التقيد باالأحكام وال�شوابط املعمول بها فـي الدولة ، على اأن ي�شدر 

بهذه القواعد واملدد قرار من الرئي�س التنفـيذي .

املــادة ) 95 (

ت�شرف دائـــرة ال�شـــوؤون املاليـــة اإلـــى املوظفـني املاليني النماذج وال�شجالت املالية املقرر 

ا�شتخدامها ح�شب اخت�شا�س كـــل موظـــف بعـــد توقيعــه مبا يفـيد ت�شلمه لها ، مع حتديد 

اأعدادها .
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الهيئة العمانيـة لالعتمـاد الأكادميـي

قــرار

رقـم 2017/12

بتحديــد ر�سـ�م املرحلـة الثانيـة مـن االعتمـاد امل�ؤ�س�سـي

 )التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية( والتظلـم من تقاريـر ونتائج التق�مي

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/54 باإن�ساء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ، 

واإلـى القـرار رقــم 2016/1 ب�ســاأن حتديــد ر�ســـوم املرحلـة الثانيــة من االعتمــاد املوؤ�س�ســي 

والتظلــم مــن تقاريــر ونتائــج تدقيــق اجلــودة واالعتمــاد املوؤ�س�ســي ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

حتـدد ر�سـوم املرحلة الثانية من االعتماد املوؤ�س�سي ) التقومي مقابل املعايري املوؤ�س�سية ( 

ملوؤ�س�سـات التعليــم العالــي احلكوميــة واخلا�ســة ، بناء علــى ت�سنيــف املوؤ�س�ســة ، وعــدد الطلبـة 

املكافئ بها ، وذلك على النحو االآتي :

قيمــة الر�ســـمنـ�ع امل�ؤ�س�سـة

جامعـــــة
)25٫000( خم�سة وع�سرون األف ريال عماين + )"2" رياالن عمانيان 

× عدد الطلبة املكافئ (

كليــة جامعيـــة
)20٫000( ع�ســـــــــــرون األــــــــــف ريـــــال عمانـــــــــــي + )"2" رياالن عمانيان

 × عدد الطلبة املكافئ (

كليــــة 
)15٫000( خم�سة ع�ســــر األـــــف ريـــــال عمانـــــي + )"2" رياالن عمانيان 

× عدد الطلبة املكافئ (

ويتم حتديد عدد الطلبة املكافئ وفقا لالآتي :

عــدد الطلبــة املكافــئ = عـدد الطلبــة الدار�ســني فـي موؤ�س�ســة التعليــم العايل بنظام التفــرغ 

الكلــي + ن�ســف عـــدد الطلبة الدار�سني فــي املوؤ�س�ســة ذاتهــا بنظـــام 

التفرغ اجلزئي . 
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املــادة الثانيــــة 

ا�ستثناء من حكم املــادة االأوىل من هذا القرار حتدد ر�سوم املرحلة الثانية من االعتماد 

املوؤ�س�سـي ) التقويـم مقابــل املعاييــر املوؤ�س�سيــة ( ملوؤ�س�سات التعليم العايل ) الكليات واملعاهد ( 

احلكومية التي تتبع جهة حكومية واحدة ، ويتم تقوميها ك�سبكة واحدة ، عن طريق فريق 

تقومي واحد ، وفق االآتي :   

قيمة الر�سم )بالريال العماين( = )15٫000( خم�سة ع�سر األف )للموؤ�س�سة االأوىل(  + )8٫000( 

ثمانيــة اآالف )لكــل موؤ�س�ســة اإ�سافيــة( × )عدد الكليــات 

اأو املعاهد فـي ال�سبكة - 1( + 2 × عدد الطلبة املكافئ .

ويتم حتديد عدد الطلبة املكافئ وفقا لالآتي :

عدد الطلبة املكافئ = عدد الطلبة الدار�سني فـي موؤ�س�سة التعليم العايل احلكومية بنظام 

التفــرغ الكلــي + ن�ســف عــدد الطلبــة الدار�سيــن فــي املوؤ�س�ســة ذاتهــا 

بنظــام التفرغ اجلزئي اأو )20٫000( ع�سرون األــف طالــب مكافـــئ ، 

اأيهمـــا اأقـــل . 

املــادة الثالـثــــة 

الثانيــة  املرحلــة  ونتائــج  تقاريــر  باإر�ســـال  االأكادميـــي  لالعتمـــاد  العمانيـــة  الهيئـــة  تقـــوم 

مــــن االعتمــــاد املوؤ�س�ســــي )التقويــــم مقابــــل املعاييـــر املوؤ�س�سيـــــة( اإلــى موؤ�س�ســـات التعليـــم 

املعاييـــــر  مقابـــــل  التقويـــــم  نتيجــــــة  بن�ســــر  تقـــــوم  كمــا   ، واخلا�ســــــة  احلكوميــــــة  العالــــي 

املوؤ�س�سيــــــة علـى املوقـع االإلكرتونـــي للهيئـــة بعـــد )10( ع�ســـرة اأيــام عمــل مـن تاريخ اإر�سال 

التقرير والنتيجة للموؤ�س�سة ، ما مل تبلغ املوؤ�س�سة الهيئة برغبتها فـي التظلم من التقرير 

اأو النتيجة خالل ذلك االأجل .
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املــادة الرابعــة

املرحلـة  التظلـم من تقاريـر ونتائـج  العالـي احلكوميـة واخلا�سـة  التعليم  ملوؤ�س�سات  يجـوز 

الثانيــة مــن االعتمــاد املوؤ�س�ســي ) التقويـم مقابـل املعاييـر املوؤ�س�سيـة ( خـالل )60( �ستــني 

يوما مــن تاريـــخ اإر�ســـال التقريـــر والنتيجـة اإىل املوؤ�س�سة ، بعد �سداد ر�سم مقداره )5٫000( 

خم�سة اآالف ريال عماين غري م�سرتد .  

وتتوىل جلنة التظلمات امل�سكلة لهذا الغر�س بالهيئة بحث التظلم والبت فيه خالل )30( 

ثالثيــن يومــا مــن تاريــخ تقدميــه ، وتتحمــل موؤ�س�ســة التعليـم العالـي جميـع امل�سروفـات 

اإذا ما مت رف�سه ، واإذا مت قبول التظلم يتم تعديل  التي تكبدتهـــا الهيئــة لبحــث التظلــم 

تقرير اأو نتيجة املرحلة الثانية من االعتماد املوؤ�س�سي ) التقومي مقابل املعايري املوؤ�س�سية ( ، 

وتن�سر النتيجة فـي املوقع االإلكرتوين للهيئة .

املــادة اخلام�سـة

يلغــى القــرار رقـــم 2016/1 امل�ســـار اإليــه ، كمــا يلغــى كــل مـــا يخالــف هــذا القـرار ، اأو يتعار�س 

مــع اأحكامــه . 

املــادة ال�ساد�ســة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي :   1  مـن رجـــــــب 1438هـ

املـ�افـــــق : 30 مـن مــــــار�س 2017م

 د . عبداللـه بــن حممـــد ال�سارمــــي

                                                                               رئيــ�س جملـ�س اإدارة

                                                                                الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 
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وزارة املاليــــة

ا�ستــدراك

ب�إ�سدار   2017/9 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  فـي  اأنه قد وقع خطاأ مادي  اإىل  املالية  وزارة  تنوه 

تعديالت على بع�ض اأحكام قانون �سريبة الدخل ال�سادر فـي 22 من جمادى الأوىل 1438هـ ، 

املوافـــق 19 مـــن فربايـــر 2017م ، واملن�ســـور فـي اجلريـــدة الر�سميـــة العــــدد )1183( ال�ســـــادر 

فـي 29 من جمــادى الأولــى 1438هـ ، املوافــق 26 من فرباير 2017م ، كالآتـي :

- ن�ض البند )2( من املـادة )146( من املـادة الثانية : 

للتطبيق حلكم  اخل�سارة  اأو  لل�سريبة  اخلا�سع  الربط  عنها  املعد  ال�سريبية  ال�سنة   -2

املـادة )143( من هذا القانون .

وال�سحيــــح هــــو :

اخل�سارة  اأو  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  مبلغ   ، الربط  عنها  املعد  ال�سريبية  ال�سنة   -2

بالتطبيق حلكم املـادة )143( من هذا القانون .

- نــ�ض الفقــرة الثالثــة مـن املـادة )149( من الف�سل الثاين مـكــررا ) ت�سحيح ربط ال�سريبة 

اأو تعديله ( من املـادة اخلام�سة :

اأو الربط الإ�سافـي فـي حالت الربط  اأو التعامل  ويكون امليعاد املحدد لإجراء الت�سحيح 

الأ�سلي امل�ستند اإىل املـادة )143( مكــررا من هذا القانون )5( خم�ض �سنوات ، تبداأ من تاريخ 

تقدمي الإقرار النهائي .

وال�سحيــــح هــــو :

الربط  حالت  فـي  الإ�سافـي  الربط  اأو  التعديل  اأو  الت�سحيح  لإجراء  املحدد  امليـعاد  ويكــون 

الأ�سلي امل�ستند اإىل املـادة )143( مكــررا من هذا القانون )5( خم�ض �سنوات ، تبداأ من تاريخ 

تقدمي الإقرار النهائي .

- ن�ض البند )2( من املـادة الثامنة :

2- املـواد )15( مكـررا و )16( مكـررا و )181( )بند 1 مكررا( تطبق من التاريخ املحدد 

وفقا للمــادة )201( )بند 1(  .

وال�سحيــــح هــــو :

4( تطبـــق مـــن التاريـــخ املحـــدد  املــــواد )15( مكــــررا و )16( مكــــررا و )181( )بنـــد   -2

وفقــا للمــادة )201( )بند 1( . 

لــــذا لــــزم التنويــــه .

  وزارة املاليــــة
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

وعمل وت�شجيل النقابات العماليـة واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنـــة عمان ، 

اأن عــمال بنـك نزوى تقدموا اإىل املديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة بطلـب ت�شجيــل 

نقابـــة عماليــــة ، ولكــل مت�شـرر احلـــق فـــي االعتــــرا�ض علـــى هــــــذا الطلـــب ، علــى اأن يكــــــون 

اعرتا�شـــه م�شببــا واأن يتقـــدم بـــــه اإىل جلنــــة بحــــث االعرتا�شـــات امل�شكلـــة بالـــوزارة لهـــذا 

الغـــر�ض ، وذلـــك خـــالل ثالثيـــن يومـــا مـــن تاريـــخ ن�شـــر هـــذا االإعـــالن .
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á```YÉæ°üdGh IQÉ````éàdG IQGRh 
¿Ó````````YEG

 �ÉµMC’ É�ah ádƒÑ�ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG �``«é°ùJ äÉ``Ñ�W ø``Y ájô``µØdG á``«µ�ŸG Iô``FGO ø``�©J

. 2008 /67 ºbQ ÊÉ£�°ùdG �ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á«µ�ŸG ¥ƒ�M ¿ƒfÉb

103309 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 �ÉØbC’G Iõ¡LCGh IQƒ£àe á«æeCG �ÉØbCGh IôNÉa ¢†HÉ�eh á«fó©ŸG Öë°ùdG ¢†HÉ�e ™«ªL

. 6 áÄØdG »`a áLQóŸG É¡JÉfƒµeh è«dGõeh

óàª«d.ƒc.»LO ±G �G »°ùjƒH ófG èjQOƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 ,  18.  ô````Ñ‰ â````fÓH ,  ø```é«`ØjO  õ````ªà°ù«°S  ó````fG  õ````æ°Tƒ�°S  �````æ«cƒd  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

400 079 - …ÉÑeƒe , ‹hô¡µ«`a , QÉZÉfÉ°ûLhÒH

2016/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

103310 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 �ÉØbC’G Iõ¡LCGh IQƒ£àe á«æeCG �ÉØbCGh IôNÉa ¢†HÉ�eh á«fó©ŸG Öë°ùdG ¢†HÉ�e ™«ªL

. 6 áÄØdG »`a áLQóŸG É¡JÉfƒµeh è«dGõeh

óàª«d .ƒc .»L ±G �G »°ùjƒH ófG èjQOƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 ,  18.  ô````Ñ‰ â````fÓH ,  ø```é«`ØjO  õ````ªà°ù«°S  ó````fG  õ````æ°Tƒ�°S  �````æ«cƒd  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

400 079 - …ÉÑeƒe , ‹hô¡µ«`a , QÉZÉfÉ°ûLhÒH

2016/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat3.indd   1 4/5/17   9:42 AM
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105381 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

 øe ™FÉ°†ÑdG ��f äÉeóN , GôH ôNBG ¤EG ¿Éµe øe ¢UÉî°TC’G ��f äÉeóN , ��ædG äÉeóN

. ��ædÉH á��©àŸG äÉeóÿG ™«ªL , GôH ôNBG ¤EG ¿Éµe

äÉ«��æ�d óæ°ùe øH óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

ô£b , áMhódG 60594 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/10/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

102652 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG , äÉjÒàaÉµdG , »gÉ�ŸG , âbDƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN

 , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e , ºYÉ£ŸG , ÜGô°ûdGh �É©£dÉH ójhõàdG , (äÉæ«àfÉµdG) á��æàŸG hCG

. áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó�J ºYÉ£e

�.�.P.¢T Gõæ«H º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 , á```Ø«�N êô```H , QOÉ```�dG ó```ÑY ÜÉ``gƒdG ó``ÑY ��```e , 5 ¢SEG º````bQ �````fi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 23325 : Ü.¢U

2016/5/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat3.indd   2 4/5/17   9:42 AM
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106517 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™«ÑdG äÉeóÿ ôLÉàe , á«ÑàµŸG á£°ûfC’G , �ÉªYC’G IQGOEG , �ÉªYC’G IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 Ö````�£dG , �``````«ªéàdG äGô````°†ëà°ùe , êÉ``````«cÉŸGh Qƒ```£©dÉH �```�©àj É```ª«`a á```FõéàdGh á```�ª÷ÉH

 êÉ«cÉŸGh Qƒ£©dÉH ��©àj Éª«`a áFõéàdGh á�ª÷ÉH ™«ÑdG äÉ``eóÿ ô``LÉàe/â```fÎfE’G ô````ÑY

. �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh

�.�.P.¢T IQÉéà�d ÜG �«e ôØjGQƒa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 123244 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/12/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

106666 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG »ch �°ùZ »`a �ª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe

 ,  �«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,  ájô£Y  äƒjRh  Qƒ£Y  ,  ¿ƒHÉ°U  ,  §°ûch  »�Lh  ��°Uh  �«¶æJ

. ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , ô©°û�d ( ø°Tƒd) �ƒ°ùZ

ì.�.� »F Üƒ°TQhBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âfÎfE’G ÈY IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 234301 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106246 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓe , ( ¢ùHÓe ) �«jGôe

IQÉéà�d Ò¨°üdG ÜQÉ�dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 11498 ¢VÉjôdG 35573 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

106396 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

 ,  iôNCG  äÉÄa  »`a  IOQGh  ÒZh  OGƒŸG   òg  øe  áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh  iƒ�ŸG  ¥QƒdGh  ¥QƒdG

 �``°ü�dG OGƒ```e , á```«°SÉWô�dG , á```«`aGôZƒJƒØdG Qƒ```°üdG , Ö````àµdG ó```«�Œ OGƒe , äÉ`YƒÑ£ŸG

 , øjƒ�àdG hCG ¿ÉgódG »°TGôa , ÚfÉæØdG OGƒe , á«dõæe äÉjÉ¨d hCG á«°SÉWô�dG »`a á�ª©à°ùŸG

 , (Iõ¡LC’G GóY) ¢ùjQóàdGh ¬«LƒàdG OGƒe , (çÉKC’G GóY) á«ÑàµŸG �RGƒ�dGh áÑJÉµdG ä’B’G

 äÉ¡«°û«�µdG , áYÉÑ£dG ±hôM , (iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ) á«µ«à°SÓÑdG �«�¨àdG OGƒe

. (äÉª°SGôdG)

¢S.�.O.� ¿ƒ°Tƒ«ÑjÎ°ùjO »L …EG �EG ¢SEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 31369 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106395 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG »ch �°ùZ »`a �ª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe

 ,  �«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,  ájô£Y  äƒjRh  Qƒ£Y  ,  ¿ƒHÉ°U  ,  §°ûch  »�Lh  ��°Uh  �«¶æJ

. ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , ô©°û�d ( ø°Tƒd ) �ƒ°ùZ

¢S.�.O.� ¿ƒ°Tƒ«ÑjÎ°ùjO »L …EG �EG ¢SEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 31369 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

107012 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

 Oƒ�L , iôNCG äÉÄa »`a áLQóe ÒZh OGƒŸG  òg øe áYƒæ°üe äÉéàæeh ó��e ó�Lh ó�L

 ,  »°ûª�d  »°üY  ,  »°SÉª°Th  äÓ¶e  ,  ÜÉ«ã�d  ôØ°ùdG  ÖFÉ�Mh  �jOÉæ°U  ,  Oƒ�Lh  äÉfGƒ«M

. êhô°ùdG äGó©eh º�WCGh •É«°S

ì.�.� �Éfƒ°TÉfÎfG È°ù«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeÉY IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ¿ÉªéY , 299483 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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   90825 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

ÖFÉ�²Gh á«YÉæ°üdG »�²Gh ¢ùHÓŸGh ájòMC’Gh �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ``£©dG IQÉ```Œ 

. ájó�÷G ™�°ùdGh 

ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d …ƒ�©dG óªfi øH ó«©°S ™jQÉ°ûe : º```````````````````````````````````°SÉH  

á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

411 : Ü.Q 1181 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2014/10/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

 

   94305 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉjƒ�²G 

á«æWƒdG §�°ùe áëæLCG : º```````````````````````````````````°SÉH  

á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG 

130 : Ü.Q 911 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2015/4/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

�
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  95128 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«dÉªµdGh ÉjGó¡dG IQÉŒ 

IQÉéà�d ájôë°ùdG IÉ°TôØdG : º```````````````````````````````````°SÉH  

á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

2015/5/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

 

   98749 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉÁôch ¿ÉÑdh QƒîH �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh äÉ«dÉªµdG IQÉŒ  

� � ¢T IQÉéà�d á«æWƒdG �«²G OhQh : º```````````````````````````````````°SÉH   

á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 1498 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2015/11/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100593 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

  . á°ü°üîàe á«ÑW äGOÉ«Yh »ë°U õcôe

  á«æeÉ°†J - IQÉéà�d Iõ«ªŸG è�ØdG iò°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

311 : Ü.Q 690 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/2/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

100774 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

  . ºYÉ£ŸG

(á«°UƒJ) ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d á�eÉ°ûdG ihQCG ácô°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

217 : Ü.Q 18 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/2/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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101190 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ��æàŸG �JÉ¡dG äÉeõ�à°ùeh Iõ¡LCG áfÉ«°U

ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d »HÉYõdG ¬�`dGóÑY øH óªfi øH º«gGôHEG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

326 : Ü.Q 430 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/3/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

101673 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

  IQÉéà�d ¢SÉeQ ƒHCG ™jQÉ°ûe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

122 : Ü.Q 799 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/3/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101773 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

  . á«°VÉjQ Iõ¡LCG ™«H

   � � ¢T á«ŸÉ©dG áë°üdG ⁄ÉY : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
134 : Ü.Q 368 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/4/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

101830 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

  . QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ

   Qƒ£©�d á«Hô©dG ¢ùLÉ¡dG á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
2016/4/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

102427 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 . Ióª›h áLRÉW ájôëH ájòZCG

  ¢ùªÿG äÉ£«ëŸG ácô°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

èàæe  : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
131 : Ü.Q 660 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/5/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

102961 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

  . É¡JÉéàæeh Iƒ¡�dG ÜƒÑM ™«H

   � � ¢T IóëàŸG AÉª°ùdG �ÓaCG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
 IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

612 : Ü.Q 248 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/6/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103887 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

 . ìGôaC’G ÚJÉ°ùa ÒLCÉJ

IQÉéà�d ‹ÉÑ�ŸG ó°TGQ øH »�Y âæH á°ûFÉY  : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

2016/8/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

103888 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

 . ìGôaC’G ÚJÉ°ùa ÒLCÉJ

IQÉéà�d ‹ÉÑ�ŸG ó°TGQ øH »�Y âæH á°ûFÉY  : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

2016/8/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103890 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

 . ìGôaC’G ÚJÉ°ùa ÒLCÉJ

IQÉéà�d ‹ÉÑ�ŸG ó°TGQ øH »�Y âæH á°ûFÉY  : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

2016/8/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

103909 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

  . äÉæé©ŸG äÉéàæe ™«ªL ‹BG õÑflh äÉjƒ�M �fi

   � � ¢T IQÉéà�d É«æŸG ácô°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
112 : Ü.Q 3576 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/8/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104064 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

  . äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ëó�J  äÉeóN

   á«°UƒJ IQÉéà�d á«ÑgòdG §°SGh �ÉeQ : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

512 : Ü.Q 961 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/8/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

104273 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

  . á«dÉ£jEGh á«µjôeCG äÉÑLh º©£e

   � � ¢T á«ŸÉ©dG ¿É«dG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 2619 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/8/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104430 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. (´Gô°ûdG) á«FÉŸG äÉLGQódG ÒLCÉJ

   IQÉéà�d �Ñ÷G ôjóZ : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

311 : Ü.Q 310 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/8/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

104577 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 . á«ÑàµŸG á£°ûfC’Gh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG

  � � ¢T äBÉ°ûæŸG IQGOEGh ä’hÉ�ª�d RGƒa ácô°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

131 : Ü.Q 1630 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/9/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104609 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

  . �ÉØWC’G �RGƒdh äGhOCGh ¢ùHÓe IQÉŒ

   IQÉéà�d áãjó²G ÉØ°üdG QƒgR á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
211 : Ü.Q 40 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/9/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

104840 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

  . í°ùŸG äÉeóN AÉæãà°SÉH RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SG

   á«°UƒJ  RÉ¨dGh §ØædG �ƒ�M äÉeóÿ OƒªM øH : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

118 : Ü.Q 505 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/9/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104959 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 . ¢¡�eh º©£e

   � � ¢T ájQÉªãà°S’G �ÉªYCÓd á«ŸÉ©dG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

114 : Ü.Q 352 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/10/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

104970 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 . (áé�ãe) áXƒØfi äGhGô°†N , äÉæé©e , IÓfi ôFÉ£a , áé�ãe ¢ùWÉ£H , ÍL

� � ¢T É¡FÉcô°Th …Éµ«fƒj : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
117 : Ü.Q 670 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/10/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105080 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 . ¢ùHÓŸG »ch �«°ùZ

  IQÉéà�d á«°SÉŸG á«ªæàdG AÉ�f : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

511 : Ü.Q 728 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/10/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

105089 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 (äGOGÈdG , äÉæjƒªàdG , âcQÉe ôHƒ°ùdG , ádÉ�ÑdG äÓfi) ¥ƒ°ùà�d åjó²G ÊÉªµ²G õcôe

 çÉKC’G  IQÉŒ  �ÉØWC’G  �RGƒdh  äGhOCGh  ¢ùHÓŸG  IQÉ`Œ  á```«dõæŸG  »````fGhC’Gh  äGhOC’G  IQÉ````Œ

 �ÉØWC’G ÜÉ©dCGh Ö©�dG , ájòMC’G IQÉŒ , äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG IQÉŒ , á«°SÉWô�dG IQÉŒ

 IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG  á``«YÉæ£°U’G »``�²G  ™``«H  ™``�°ùdGh  ÖFÉ``�²G  É```jGóg á``«dõæŸG  Iõ``¡LC’Gh

 QƒªàdG ™«Hh �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ``£©dGh ¿ƒ``HÉ°üdG IQÉ```Œ �°TGô``°ûdGh äÉ```«fÉ£ÑdG

 . �°ù©dGh

á«æeÉ°†J IQÉéà�d äÉMô°ùdG IDƒdDƒd ácô°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
326 : Ü.Q 272 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/10/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1189.indd   13 4/5/17   9:48 AM

-83-



(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105124 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. �Éª°SC’G …ƒ°T

   ájQÉéàdG …ôeÉ©dG ó«dh äÓfi : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q 333 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/10/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105267 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

  . á©àeC’G �«�¨J

ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d QÉ°ûà°ùŸG QGO á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

211 : Ü.Q 1420 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/10/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105270 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

  . ¿ÓYEGh ájÉYO

   IQÉéà�d áãjó²G »`aGƒdG �fhQ : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

132 : Ü.Q 1521 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/10/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105456 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

  . Ëƒ�J

IQÉéà�d »JGƒ�dG ÒgR øH Ö«ÑM : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 727 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/10/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105524 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 . »gÉ�ŸG

   á«æeÉ°†J - á«æWƒdG óéŸG �MÉ°S ácô°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

400 : Ü.Q 636 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/10/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105691 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 á`jOÉ`°üàb’G ihó``÷G äÉ``°SGQOh �É``ªYC’G äÉ``eó``Nh ájOÉ```°üàb’Gh á```jQGOE’G äGQÉ```°ûà°S’G

  . äÉHÉ°ù²G �«bóJh

   IQÉéà�d …Ò`ØdG óªfi ƒHCG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 1508 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105754 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

 . ôFÉ°üY

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d ÖgòdG ÜGôJ á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

èàæe : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
211 : Ü.Q 1644 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/11/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105973 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh , Qƒ£©dG IQÉŒ

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d ádÓ°U OÉ›CG á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
211 : Ü.Q 330 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/11/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106012 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 . äGQGƒ°ù°ùc’G ™«H , ájó�÷G ÖFÉ�²G , ájòMC’G , �ÉØWC’G ¢ùHÓe ™«H

  IQÉéà�d �ô°U øH óªM øH º«gGôHEG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
2016/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

106144 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 33 áÄØdG »`a

. ÉcOƒa (IÒÑdG GóY Ée) á«dƒëµdG äÉHhô°ûŸG

ì � ¢T  óàª«d ÜhôL ódƒL ójƒµ«d : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , IÒéØdG , 50461 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/11/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
IQÉéà�d OÉfõdG : �````````````````````«cƒdG º°SG

134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106145 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 33 áÄØdG »`a

. ÉcOƒa (IÒÑdG GóY Ée) á«dƒëµdG äÉHhô°ûŸG

  ì.�.¢T óàª«d ÜhôL ódƒL ójƒµ«d : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , IÒéØdG , 50461 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/11/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
IQÉéà�d OÉfõdG : �````````````````````«cƒdG º°SG

134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 

106146 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉeóN  , »gÉ�ŸG äÉeóN  , º``````YÉ£ŸG äÉ```````eóN  ,  äÉ````````Hhô°ûŸGh á`````````ª©WC’G Ò`aƒJ äÉ```````eóN

 . äÉjÒàaÉµdG

   �fG , õ«JôHhôH ¬jG ±CG »°S : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
 ôjhÓjO  ,  ¿ƒà¨æª�jh  ,  928  âjƒ°S  ,  âjÎ°S  âcQÉe  çQƒf  1105  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 19801

2016/11/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
IQÉéà�d OÉfõdG : �````````````````````«cƒdG º°SG

134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106149 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 . äÉjÒàaÉµdG  , »gÉ�ŸG  , º``````YÉ£ŸG äÉ```````eóN  ,  äÉ````````Hhô°ûŸGh á`````````ª©WC’G Ò`aƒJ äÉ```````eóN

  óàª«d õéæjódƒg �Éfƒ°TÉfÎfG ±Ò°S : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
 , ¿hÉJ OhQ , 362 : Ü.¢U , èæjó�«H »°S ófBG ¬«L , ådÉãdG �HÉ£dG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

1110 »L »`a , á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ

2016/11/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
 IQÉéà�d OÉfõdG : �````````````````````«cƒdG º°SG

134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

106241 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 . ä’hÉ�ŸG

  � � ¢T QÉëÑdG AGQh ÉŸ á°†¡ædG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

322 : Ü.Q 362 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/11/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat1189.indd   20 4/5/17   9:48 AM

-90-



(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106319 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

  . äÉeƒ�©ŸG á«æ�J

( �ÉàeG) ä’hÉ�ŸGh á«YÉæ°üdG IQGOE’G É«LƒdƒæµJ : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

116 : Ü.Q 196 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/12/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

106320 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

  . äÉeƒ�©ŸG á«æ�J

( �ÉàeG) ä’hÉ�ŸGh á«YÉæ°üdG IQGOE’G É«LƒdƒæµJ : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

116 : Ü.Q 169 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/12/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106344 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 . á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d ähÈM �ÓJ á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
2016/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

106516 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 . »gÉ�e

IQÉéà�d á«æWƒdG QÉ‰G ™jQÉ°ûe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

118 : Ü.Q 550 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106578 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

QÉéMC’G ™°Vhh ¥ƒHÉ£dG ¢UQh áfÉ°SôÿG �ÉªYCG h äGAÉ``°ûfE’G �cÉ«gh  äÉ````°SÉ°SC’G �É```ªYCG

  . ÉgÒZh ±ƒ�°ùdG á«£¨Jh ä’É�°ùdGh

  � � ¢T á«æ�Jƒ«÷G á°Sóæ¡dG QÉ«àNG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

131 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

106655 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 . ÚeÉ°SôdGh ÚWÉ£ÿG äÉeõ�à°ùe ™«H

 á«æeÉ°†J IQÉéà�d áãjó²G ájô�dG ÚJÉ°ùH  : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
311 : Ü.Q 370 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106659 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

  . äÉÑcôŸG �«fÉµ«e ìÓ°UEG

ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d …ôª©ŸG óªfi øH ó«©°S øH »�Y : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

325 : Ü.Q 10 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/12/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

106660 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

  . äÉ°Só©dGh äGQÉ¶ædG ™«H

   IQÉéà�d âfƒH §N á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
211 : Ü.Q 2421 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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106663 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

  . IQÉ£©dGh äGQÉ¡ÑdGh ÍdGh äGô°ùµŸGh á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’Gh �°ù©dG ™«H

IQÉéàdGh ��æ�d Ió°ùdG êôH : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
425 : Ü.Q 45 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

106723 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 . õHÉîŸG äÉéàæeh äÉjƒ�²G IQÉŒ

  � � ¢T á«æWƒdG ¢é°S ácô°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
2016/12/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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106771 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QÉŒ �ƒe

  �.�.¢T Iõ«ªŸG ™jQÉ°ûª�d ¿hõ`e : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
324 : Ü.Q 84 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

106841 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 . ‹É©dG º«�©àdG äÉeóN

  � � ¢T á«ÑjQóàdGh á«ª«�©àdG äGQÉªãà°SÓd á«fÉª©dG ácô°ûdG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

311 : Ü.Q 553 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/12/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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107103 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

  . äGQÉ¶ædG IQÉŒ

   ÓjQóæ°S äGQÉ¶f á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
2017/1/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

107107 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 14 áÄØdG »`a

 âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG , áÁôµdG QÉ`éMC’Gh äGôgƒ``éŸG , É``¡æe §`«�N �``ch á``°ù«`ØædG ¿OÉ``©ŸG

 . á�«bódG âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh

  óàª«d �Éfƒ«°TÉfÎfG Üƒ«g QBG ±CG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 4404 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
 IQÉéà�d OÉfõdG : �````````````````````«cƒdG º°SG

134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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107115 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûJh ä’hÉ�e

  IQÉéà�d ôé¡dG iQÉë°U : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/1/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

107128 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

  . èjQÉ¡°üdGh äÉfGõÿG �ãe á«fó©ŸG äÉéàæŸG áYÉæ°U

   á«dhódG ��N á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°U : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

320 : Ü.Q 310 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/1/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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107149 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 . �jƒ°ùàdGh äÉeóÿG

  �jƒ°ùàdGh äÉeóî�d IOÉLE’G : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

118 : Ü.Q 91 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/1/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

107186 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 . á�ª÷ÉH áYƒæàe á«FGòZ OGƒe

   á�eÉ°ûdG äGójQƒà�d á«ŸÉ©dG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
2017/1/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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107220 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

  . ¢¡�eh º©£e

  IQÉéà�d AÉ°†ØdG ôªb : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q 1862 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/1/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

107221 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 . ºF’ƒ�d É«�jôaCG ïÑ£e

  IQÉéà�d AÉ°†ØdG ôªb : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q 1862 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/1/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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36803 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. Ö«HÉfC’G áª¶fCG Ö«côJh º«ª°üàH á��©àŸG äÉeóÿG

…BG.¢SCG õ¨æjódƒg âæª‚Ée ô°ûJƒ«a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«ZQƒÑª°ùcƒd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ÆQƒÑª°ùcƒd , 2015 - 1 , ¢ùjO’Ée õfƒH ¢ùjO �Éa , 231 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/6/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

48723 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

 , (äÉHhô°ûe) Üô°T  É«e , QGƒa Êó©e AÉe , GOƒ°üdG AÉe , Éã«�dG AÉe , ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG  É«ŸG

. óFGƒª�d á«fó©e  É«e

´ � ¢T - á«fó©ŸG  É«ª�d Ú©dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , »ÑXƒHCG - ¢û«fQƒµdG ´QÉ°T - »ÑXƒHCG áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ ¢æÑe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G                                     

2008/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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49673 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë�dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG �ƒ²h �Éª°SC’Gh �ƒë�dG

 Ö«�²Gh ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»�«L) �Óg , Iƒ¡£eh áØØ›h

. �cCÓd Ió©ŸG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«�²G äÉéàæeh

(IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T) õdOƒædGh áfhôµ©ª�d ¿Éà°ùH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 780 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2008/4/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

55960 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

 äGQƒ```°ûæe , äÉ```jQhO , á```jQhO á```jQÉÑNEG äGô```°ûf , �``ë°U , (äÉjQhO) äÓ› , äÉYƒÑ£e

. áYƒÑ£e

�ÓYEÓd »ÑXƒHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 63 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2009/2/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

�������������
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57318 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 áfhôµ©e) »à«ZÉÑ°Sh ájÒ©°Th (AGôª²G á°ü�°üdGh áæÑ÷ÉH ôFÉ£a) �ƒ«aGQh áfhôµ©e

 (AGôª²G á°ü�°üdGh áæÑ÷ÉH ôFÉ£a) �ƒ«aGôdGh áfhôµ©ŸGh ôFÉ£ØdG ´GƒfCG ™«ªLh (á©«aQ

 äÉÄa  »`a  IOQGƒdG  ÒZ  �HGƒàdGh  äGQÉ¡ÑdGh  äÉ°ü�°üdGh  ÜÉ°ûàµdGh  �«bódG  äGô°†ëà°ùeh

. …É°ûdGh áXƒÑdGh áØ«ØÿG äÉÑLƒdGh âjƒµ°ùÑdGh ÜƒÑ²Gh iôNCG

 õdOƒædGh áfhôµ©ª�d ¿Éà°ùH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
(IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T)                                     

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 780 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2009/5/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG
114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

57524 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 Ö«�²G äGô````°†ëà°ùeh �É````ªëà°S’G äƒjRh º````°ù÷G äƒjR Gójó– �«ªéàdG äGô```°†ëà°ùe

 ô````©°ûdG äƒ`````jRh º````°ù÷G ��°U äGô°†ëà°ùeh Iô```°ûÑdG Ò°û�J äGô°†ëà°ùeh �Éªëà°SÓd

 Iô°ûÑdG �«¶æJ �```«dÉfih �hÒ°Sh ¿ƒ`````Ø÷G äÉÁôch ¬LƒdG äÉ`````ÑWôeh ¬LƒdG äÉØ¶æeh

. º°ù�ÑdGh

(�.�.P.¢T) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùŸ »HO ÉØ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 9436 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2009/6/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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60183 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 ´GƒfCG  �ch "á©«aQ áfhôµ©e"  »à«LÉÑ°SG  ,  ájÒ©°T ,  (á�«bQ áfhôµ©e) õdOƒf ,  áfhôµ©e

 ,  ÜƒÑ²G  øe  áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh  �«bódG  ,  RQC’G  ,  ôµ°ùdG  ,  ájÒ©°ûdGh  áfhôµ©ŸG

. õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG

 õdOƒædGh áfhôµ©ª�d ¿Éà°ùH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
(IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T)                                    

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 780 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2009/11/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG
114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

63725 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

 �dòch  »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdGh  »ª�©dG  åëÑdGh  áYÉæ°üdG  »`a  áeóîà°ùŸG  äÉjhÉª«µdG

 ÒZ �«à°SÓHh á÷É©e ÒZ á«YÉæ£°UG äÉéæJGQ , äÉHÉ¨dG áYGQRh áæà°ùÑdGh áYGQõdG »`a

 á«FÉ«ª«c OGƒe , ¿OÉ©ŸG �É²h »�°S äGô°†ëà°ùe , ¿GÒædG OÉªNEG äÉÑcôe , Ióª°SCG , èdÉ©e

. áYÉæ°üdG »`a �óîà°ùJ »àdG �°ü�dG OGƒe , áZÉHO OGƒe , á«FGò¨dG OGƒŸG ßØ² á°UÉN

IOhóëŸG ÚaƒJÉb ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô`````£b , áMhódG 55013 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2010/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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63726 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

 ,  iôNCG  äÉÄa  »`a  IOQGh  ÒZh  OGƒŸG   òg  øe  áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh  iƒ�ŸG  ¥QƒdGh  ¥QƒdG

 �```°ü�dG  OGƒe ,  á```«°SÉWô�dG  ,  á```«aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdG  ,  Ö```àµdG  ó```«�Œ OGƒe ,  äÉ```YƒÑ£ŸG

 , øjƒ�àdG hCG ¿ÉgódG »°TGôa , ÚfÉæØdG OGƒeh á«dõæe äÉjÉ¨d hCG á«°SÉWô�dG »`a á�ª©à°ùŸG

 , (Iõ¡LC’G GóY) ¢ùjQóàdGh ¬«LƒàdG OGƒe , (çÉKC’G GóY) á«ÑàµŸG �RGƒ�dGh áÑJÉµdG ä’B’G

 äÉ¡«°û«�µdG , áYÉÑ£dG ±hôM , (iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ) , á«µ«à°SÓÑdG �«�¨àdG OGƒe

. (äÉª°SGôdG)

IOhóëŸG ÚaƒJÉb ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô`````£b , áMhódG 55013 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2010/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

63727 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 17 áÄØdG »`a

 ÒZh OGƒŸG Gòg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh Éµ«ŸGh ¢Sƒà°ùÑ°S’Gh �ª°üdGh É°TôHÉJÉ¨dGh •É£ŸG

 OGƒe ,  ™«æ°üàdG  »`a  �Éª©à°SÓd �ãÑdÉH  á�µ°ûe á«µ«à°SÓH OGƒe ,  iôNCG  äÉÄa »`a IOQGh

. á«fó©e ÒZ áfôe Ö«HÉfCG , �õYh ƒ°ûMh �«�¨J

IOhóëŸG ÚaƒJÉb ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô`````£b , áMhódG 55013 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2010/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat    1189   HA.indd   5 4/5/17   10:10 AM
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

63728 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

 IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG  òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh áZƒHóŸG Oƒ�÷G ó«��Jh áZƒHóŸG Oƒ�÷G

 ,  ájôØ°ùdG  ÖFÉ�²Gh  �jOÉæ°üdG  ,  áZƒHóŸG  hCG  �ÉÿG  äÉfGƒ«²G  Oƒ�L  ,  iôNCG  äÉÄa  »`a

. êhô°ùdGh äÉfGƒ«²G º�WCGh •É«°ùdG , »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG

IOhóëŸG ÚaƒJÉb ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô`````£b , áMhódG 55013 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2010/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

63729 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

IOhóëŸG ÚaƒJÉb ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô`````£b , áMhódG 55013 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2010/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat    1189   HA.indd   6 4/5/17   10:10 AM
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

81330 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 á«fó©e OGƒe , á«fó©e á��æàe ¿ÉÑe , á«fó©e AÉæH OGƒe , É¡æe §«�N �ch á°ù«Øf ÒZ ¿OÉ©e

 , á```°ù«Øf ô``«Z ¿OÉ```©e øe á```«FÉHô¡c ô``«Z �Ó``°SCGh äÓÑc , á```jójó²G �```µ°ùdG •ƒ````£ÿ

 ßØM øFGõN ,  á«fó©e Ö«HÉfCGh  Ò°SGƒe ,  IÒ¨°U á«fó©e äGhOôN ,  IOGóM äÉYƒæ°üe

 äÉÄa »`a IOQGh ÒZ , á°ù«Øf ÒZ ¿OÉ©e øe áYƒæ°üe äÉéàæe , áæ«ªãdG AÉ«°TC’Gh �FÉKƒdG

. ¿OÉ©e äÉeÉN , iôNCG

� � P ¢T AÉæÑdG OGƒe IQÉéàd IQÉàcƒH óLÉe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 50897 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2013/6/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

81332 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 á«fó©e OGƒe , á«fó©e á��æàe ¿ÉÑe , á«fó©e AÉæH OGƒe , É¡æe §«�N �ch á°ù«Øf ÒZ ¿OÉ©e

 , á```°ù«Øf ÒZ ¿OÉ```©e øe á````«FÉHô¡c ÒZ �Ó```°SCGh äÓ```Ñc , á```jójó²G �``µ°ùdG •ƒ```£ÿ

 ßØM øFGõN ,  á«fó©e Ö«HÉfCGh  Ò°SGƒe ,  IÒ¨°U á«fó©e äGhOôN ,  IOGóM äÉYƒæ°üe

 äÉÄa »`a IOQGh ÒZ , á°ù«Øf ÒZ ¿OÉ©e øe áYƒæ°üe äÉéàæe , áæ«ªãdG AÉ«°TC’Gh �FÉKƒdG

. ¿OÉ©e äÉeÉN , iôNCG

� � P ¢T AÉæÑdG OGƒe IQÉéàd IQÉàcƒH óLÉe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 50897 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2013/6/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat    1189   HA.indd   7 4/5/17   10:10 AM
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

84290 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉHhô°ûŸGh ájòZC’G Ëó�J äÉeóN

äÉHhô°ûŸGh ájòZCÓd ájóæµdG ájô°üŸG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô°üe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 ô°üe ájQƒ¡ªL , IôgÉ�dG …OÉ©ŸG - óMGh êôH - ôNÉØdG ¿ÉªãY êGôHCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«Hô©dG

2013/12/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

84328 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

�.�.P á«ŸÉ©dG �É°ûZ : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

ô`````£b , áMhódG 31754 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat    1189   HA.indd   8 4/5/17   10:10 AM
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

84389 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 14 áÄØdG »`a

. äÉYÉ°ùdG

ájQÉéàdG �É°ùÑdG ¬`�dGóÑY óªMCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 31952 ÈÿG , 4215 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2013/12/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

85668 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

á«Ñ£dG óªM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

ô`````£b , áMhódG 3050 : Ü.¢U , ¿ÉjôdG �jôW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/1/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat    1189   HA.indd   9 4/5/17   10:10 AM
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

85669 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«aÉ�ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«aÎdG , ÖjQóàdG , Öjò¡àdGh º«�©àdG

á«Ñ£dG óªM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

ô`````£b , áMhódG 3050 : Ü.¢U , ¿ÉjôdG �jôW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/1/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

85670 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 �«dÉëàdG  äÉeóN  ,  É¡H  á��©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh  á«æ�àdGh  á«ª�©dG  äÉeóÿG

. ô`Jƒ«ÑªµdG èeGôHh OÉàY ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉ`eóN , á«YÉ`æ°üdG çÉëHC’Gh

á«Ñ£dG óªM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

ô`````£b , áMhódG 3050 : Ü.¢U , ¿ÉjôdG �jôW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/1/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat    1189   HA.indd   10 4/5/17   10:10 AM
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

85671 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 �«dÉëàdG  äÉeóN  ,  É¡H  á��©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh  á«æ�àdGh  á«ª�©dG  äÉeóÿG

. ô`Jƒ«ÑªµdG èeGôHh OÉàY ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉ`eóN , á«YÉ`æ°üdG çÉëHC’Gh

á«Ñ£dG óªM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

ô`````£b , áMhódG 3050 : Ü.¢U , ¿ÉjôdG �jôW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/1/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

85672 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«aÉ�ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«aÎdG , ÖjQóàdG , Öjò¡àdGh º«�©àdG

á«Ñ£dG óªM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

ô`````£b , áMhódG 3050 : Ü.¢U , ¿ÉjôdG �jôW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/1/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat    1189   HA.indd   11 4/5/17   10:10 AM
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

85673 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

á«Ñ£dG óªM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

ô`````£b , áMhódG 3050 : Ü.¢U , ¿ÉjôdG �jôW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/1/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

85674 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

á«Ñ£dG óªM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

ô`````£b , áMhódG 3050 : Ü.¢U , ¿ÉjôdG �jôW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/1/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat    1189   HA.indd   12 4/5/17   10:10 AM
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

85675 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«aÉ�ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«aÎdG , ÖjQóàdG , Öjò¡àdGh º«�©àdG

á«Ñ£dG óªM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

ô`````£b , áMhódG 3050 : Ü.¢U , ¿ÉjôdG �jôW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/1/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

85676 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 �«dÉëàdG  äÉeóN  ,  É¡H  á��©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh  á«æ�àdGh  á«ª�©dG  äÉeóÿG

. ô`Jƒ«ÑªµdG èeGôHh OÉàY ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉ`eóN , á«YÉ`æ°üdG çÉëHC’Gh

á«Ñ£dG óªM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

ô`````£b , áMhódG 3050 : Ü.¢U , ¿ÉjôdG �jôW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/1/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

85684 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

�.�.P á«ŸÉ©dG �É°ûZ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô`````£b , áMhódG 31754 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/1/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

88900 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 �«bódG , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡�dG , ƒZÉ°ùdG , Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh ôµ°ùdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡�dG

 (�HGƒàdG) äÉ°ü�°üdG , äÉjƒ�²Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG , ÜƒÑ²G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh

. í�ŸG ¢�Y …ƒà– »àdG áØ«ØÿG äÉÑLƒdG , ájóæg äÉjƒ�M , äGQÉ¡ÑdG

óàª«d â«ØjôH ROƒa Qƒ«H IÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 110030 , »¡dOƒ«f , OhQ »L �G QƒÑfÉ£�°S , êQÉe »àjôcôH 54 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/8/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

��	�������������������
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

90362 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 äÉÑLh , õ¡› íªb , ±ƒ°ü�e íªb , íªb ÚëW , ôµ°S ,  äGQÉ¡H ,  �ƒ�ÑdG ,  íªb ,  RQCG

 äÉÑLƒdGh Ió©ŸG ÜƒÑ²G �ãe ÜƒÑ²G øe áYƒæ°üe äGô°†ëà°ùe , íª�dG É¡°SÉ°SCG áØ«ØN

 Iõ¡› áë�‡ äÉÑLh ,  áë�‡ äÉÑLhh ájóæg iƒ�M , ÜƒÑ²G  É¡°SÉ°SCG  »àdG  áØ«ØÿG

. ôcòdG á�HÉ°S äÉéàæŸG øe Ió©e �cCÓd

óàª«d â«ØjôH ROƒa Qƒ«H IÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 110030 , »¡dOƒ«f , OhQ »L �G QƒÑfÉ£�°S , êQÉe »àjôcôH 54 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/9/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

91092 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«aÉ�ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«aÎdG , ÖjQóàdG , Öjò¡àdGh º«�©àdG

IOhóëŸG  Écô°Th ájOÉ°üàb’G �É°üY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 11431 ¢VÉjôdG , 1491: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/11/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

���� 
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

78075 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeÉY IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2012/12/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

80439 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

 »`a IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG  òg øe áYƒæ°üe äÉéàæeh áZƒHóŸG Oƒ�÷G ó«��Jh áZƒHóe Oƒ�L

 »°SÉª°Th äÓ¶e , ájôØ°S ÖFÉ�Mh �jOÉæ°U , áZƒHóe hCG �ÉN äÉfGƒ«M Oƒ�L , iôNCG äÉÄa

. êhô°Sh º�WCGh •É«°S , »°üYh

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2013/4/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

�������	��� 
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

82849 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 ,  …ô£«ÑdG Ö£dGh ¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dGh áMGô÷G »`a �óîà°ùJ äGhOCGh Iõ¡LCG

. ìhô÷G áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG , á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh ±GôWCG

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2013/9/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

82850 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 Ió```©e á``«ªM OGƒ``e , á```«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô```°†ëà°ùe , á``jô£«Hh á``«dó«°U äGô```°†ëà°ùe

 ƒ```°ûM OGƒ```e , OÉª°V OGƒ```eh á``«ÑW äÉ```�°üd , �É``ØWC’Gh ™°Vô�d á```jòZCGh »Ñ£dG �É``ª©à°SÓd

 , IQÉ°†dG äÉfGƒ«²Gh äGô°û²G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G

. á«FÉ°ùf á«ë°U äÉXÉØM , �ƒÑdG ¢ù�°S ¢°VôŸ äÉXÉØM , ÜÉ°ûYCG äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2013/9/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

88484 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

 IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG  òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh Ió��ŸG áZƒHóŸG Oƒ�÷Gh áZƒHóŸG Oƒ�÷G

 ,  ájôØ°ùdG  ÖFÉ�²Gh  �jOÉæ°üdG  ,  áZƒHóŸG  hCG  �ÉÿG  äÉfGƒ«²G  Oƒ�L  ,  iôNCG  äÉÄa  »`a

. êhô°ùdGh äÉfGƒ«²G º�WCGh •É«°ùdG , »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

88485 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Grand Centralè 

Grand Centralè 
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

88487 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

. ¢SCGôdG á«£ZCGh �ó�dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

88488 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

 IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG  òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh Ió��ŸG áZƒHóŸG Oƒ�÷Gh áZƒHóŸG Oƒ�÷G

 ,  ájôØ°ùdG  ÖFÉ�²Gh  �jOÉæ°üdG  ,  áZƒHóŸG  hCG  �ÉÿG  äÉfGƒ«²G  Oƒ�L  ,  iôNCG  äÉÄa  »`a

. êhô°ùdGh äÉfGƒ«²G º�WCGh •É«°ùdG , »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

90360 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

. ¢SCGôdG á«£ZCGh �ó�dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/9/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

90361 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

 IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG  òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh Ió��ŸG áZƒHóŸG Oƒ�÷Gh áZƒHóŸG Oƒ�÷G

 ,  ájôØ°ùdG  ÖFÉ�²Gh  �jOÉæ°üdG  ,  áZƒHóŸG  hCG  �ÉÿG  äÉfGƒ«²G  Oƒ�L  ,  iôNCG  äÉÄa  »`a

. êhô°ùdGh äÉfGƒ«²G º�WCGh •É«°ùdG , »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/9/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

���	��������
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

91101 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

 IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG  òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh Ió��ŸG áZƒHóŸG Oƒ�÷Gh áZƒHóŸG Oƒ�÷G

 ,  ájôØ°ùdG  ÖFÉ�²Gh  �jOÉæ°üdG  ,  áZƒHóŸG  hCG  �ÉÿG  äÉfGƒ«²G  Oƒ�L  ,  iôNCG  äÉÄa  »`a

. êhô°ùdGh äÉfGƒ«²G º�WCGh •É«°ùdG , »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/1/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

91102 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

. ¢SCGôdG á«£ZCGh �ó�dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

91103 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

91198 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

 IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG  òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh Ió��ŸG áZƒHóŸG Oƒ�÷Gh áZƒHóŸG Oƒ�÷G

 ,  ájôØ°ùdG  ÖFÉ�²Gh  �jOÉæ°üdG  ,  áZƒHóŸG  hCG  �ÉÿG  äÉfGƒ«²G  Oƒ�L  ,  iôNCG  äÉÄa  »`a

. êhô°ùdGh äÉfGƒ«²G º�WCGh •É«°ùdG , »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

91199 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

91200 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

. ¢SCGôdG á«£ZCGh �ó�dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

91709 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

. ¢SCGôdG á«£ZCGh �ó�dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/12/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

91710 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

 IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG  òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh Ió��ŸG áZƒHóŸG Oƒ�÷Gh áZƒHóŸG Oƒ�÷G

 ,  ájôØ°ùdG  ÖFÉ�²Gh  �jOÉæ°üdG  ,  áZƒHóŸG  hCG  �ÉÿG  äÉfGƒ«²G  Oƒ�L  ,  iôNCG  äÉÄa  »`a

. êhô°ùdGh äÉfGƒ«²G º�WCGh •É«°ùdG , »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/12/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

91743 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/12/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

92899 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

92904 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 Ió```©e á``«ªM OGƒ``e , á```«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô```°†ëà°ùe , á``jô£«Hh á``«dó«°U äGô```°†ëà°ùe

 ƒ```°ûM OGƒ```e , OÉª°V OGƒ```eh á``«ÑW äÉ```�°üd , �É``ØWC’Gh ™°Vô�d á```jòZCGh »Ñ£dG �É``ª©à°SÓd

 , IQÉ°†dG äÉfGƒ«²Gh äGô°û²G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G

. á«FÉ°ùf á«ë°U äÉXÉØM �ƒÑdG ¢ù�°S ¢°VôŸ äÉXÉØM , ÜÉ°ûYCG äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

92905 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 ,  …ô£«ÑdG Ö£dGh ¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dGh áMGô÷G »`a �óîà°ùJ äGhOCGh Iõ¡LCG

. ìhô÷G áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG , á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh ±GôWCG

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

����������� �

����������� �

3lamat    1189   HA.indd   26 4/5/17   10:10 AM

-126-



(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

92906 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 Ió```©e á``«ªM OGƒ``e , á```«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô```°†ëà°ùe , á``jô£«Hh á``«dó«°U äGô```°†ëà°ùe

 ƒ```°ûM OGƒ```e , OÉª°V OGƒ```eh á``«ÑW äÉ```�°üd , �É``ØWC’Gh ™°Vô�d á```jòZCGh »Ñ£dG �É``ª©à°SÓd

 , IQÉ°†dG äÉfGƒ«²Gh äGô°û²G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G

. á«FÉ°ùf á«ë°U äÉXÉØM �ƒÑdG ¢ù�°S ¢°VôŸ äÉXÉØM , ÜÉ°ûYCG äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

92907 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 ,  …ô£«ÑdG Ö£dGh ¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dGh áMGô÷G »`a �óîà°ùJ äGhOCGh Iõ¡LCG

. ìhô÷G áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG , á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh ±GôWCG

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

92908 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 Ió```©e á``«ªM OGƒ``e , á```«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô```°†ëà°ùe , á``jô£«Hh á``«dó«°U äGô```°†ëà°ùe

 ƒ```°ûM OGƒ```e , OÉª°V OGƒ```eh á``«ÑW äÉ```�°üd , �É``ØWC’Gh ™°Vô�d á```jòZCGh »Ñ£dG �É``ª©à°SÓd

 , IQÉ°†dG äÉfGƒ«²Gh äGô°û²G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G

. á«FÉ°ùf á«ë°U äÉXÉØM �ƒÑdG ¢ù�°S ¢°VôŸ äÉXÉØM , ÜÉ°ûYCG äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

92909 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 ,  …ô£«ÑdG Ö£dGh ¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dGh áMGô÷G »`a �óîà°ùJ äGhOCGh Iõ¡LCG

. ìhô÷G áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG , á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh ±GôWCG

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

92910 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 Ió```©e á``«ªM OGƒ``e , á```«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô```°†ëà°ùe , á``jô£«Hh á``«dó«°U äGô```°†ëà°ùe

 ƒ```°ûM OGƒ```e , OÉª°V OGƒ```eh á``«ÑW äÉ```�°üd , �É``ØWC’Gh ™°Vô�d á```jòZCGh »Ñ£dG �É``ª©à°SÓd

 , IQÉ°†dG äÉfGƒ«²Gh äGô°û²G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G

. á«FÉ°ùf á«ë°U äÉXÉØM �ƒÑdG ¢ù�°S ¢°VôŸ äÉXÉØM , ÜÉ°ûYCG äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

92911 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 ,  …ô£«ÑdG Ö£dGh ¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dGh áMGô÷G »`a �óîà°ùJ äGhOCGh Iõ¡LCG

. ìhô÷G áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG , á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh ±GôWCG

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

92912 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 Ió```©e á``«ªM OGƒ``e , á```«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô```°†ëà°ùe , á``jô£«Hh á``«dó«°U äGô```°†ëà°ùe

 ƒ```°ûM OGƒ```e , OÉª°V OGƒ```eh á``«ÑW äÉ```�°üd , �É``ØWC’Gh ™°Vô�d á```jòZCGh »Ñ£dG �É``ª©à°SÓd

 , IQÉ°†dG äÉfGƒ«²Gh äGô°û²G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G

. á«FÉ°ùf á«ë°U äÉXÉØM �ƒÑdG ¢ù�°S ¢°VôŸ äÉXÉØM , ÜÉ°ûYCG äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

92913 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 ,  …ô£«ÑdG Ö£dGh ¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dGh áMGô÷G »`a �óîà°ùJ äGhOCGh Iõ¡LCG

. ìhô÷G áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG , á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh ±GôWCG

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

92914 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 ,  …ô£«ÑdG Ö£dGh ¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dGh áMGô÷G »`a �óîà°ùJ äGhOCGh Iõ¡LCG

. ìhô÷G áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG , á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh ±GôWCG

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

92915 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 Ió```©e á``«ªM OGƒ``e , á```«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô```°†ëà°ùe , á``jô£«Hh á``«dó«°U äGô```°†ëà°ùe

 ƒ```°ûM OGƒ```e , OÉª°V OGƒ```eh á``«ÑW äÉ```�°üd , �É``ØWC’Gh ™°Vô�d á```jòZCGh »Ñ£dG �É``ª©à°SÓd

 , IQÉ°†dG äÉfGƒ«²Gh äGô°û²G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G

. á«FÉ°ùf á«ë°U äÉXÉØM �ƒÑdG ¢ù�°S ¢°VôŸ äÉXÉØM , ÜÉ°ûYCG äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

92916 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 Ió```©e á``«ªM OGƒ``e , á```«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô```°†ëà°ùe , á``jô£«Hh á``«dó«°U äGô```°†ëà°ùe

 ƒ```°ûM OGƒ```e , OÉª°V OGƒ```eh á``«ÑW äÉ```�°üd , �É``ØWC’Gh ™°Vô�d á```jòZCGh »Ñ£dG �É``ª©à°SÓd

 , IQÉ°†dG äÉfGƒ«²Gh äGô°û²G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G

. á«FÉ°ùf á«ë°U äÉXÉØM �ƒÑdG ¢ù�°S ¢°VôŸ äÉXÉØM , ÜÉ°ûYCG äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

92917 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 ,  …ô£«ÑdG Ö£dGh ¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dGh áMGô÷G »`a �óîà°ùJ äGhOCGh Iõ¡LCG

. ìhô÷G áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG , á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh ±GôWCG

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

��������

���������

3lamat    1189   HA.indd   32 4/5/17   10:10 AM

-132-



(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

92918 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 ,  …ô£«ÑdG Ö£dGh ¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dGh áMGô÷G »`a �óîà°ùJ äGhOCGh Iõ¡LCG

. ìhô÷G áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG , á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh ±GôWCG

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

92919 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 Ió```©e á``«ªM OGƒ``e , á```«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô```°†ëà°ùe , á``jô£«Hh á``«dó«°U äGô```°†ëà°ùe

 ƒ```°ûM OGƒ```e , OÉª°V OGƒ```eh á``«ÑW äÉ```�°üd , �É``ØWC’Gh ™°Vô�d á```jòZCGh »Ñ£dG �É``ª©à°SÓd

 , IQÉ°†dG äÉfGƒ«²Gh äGô°û²G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G

. á«FÉ°ùf á«ë°U äÉXÉØM �ƒÑdG ¢ù�°S ¢°VôŸ äÉXÉØM , ÜÉ°ûYCG äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

92920 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 ,  …ô£«ÑdG Ö£dGh ¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dGh áMGô÷G »`a �óîà°ùJ äGhOCGh Iõ¡LCG

. ìhô÷G áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG , á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh ±GôWCG

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

92922 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 ,  …ô£«ÑdG Ö£dGh ¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dGh áMGô÷G »`a �óîà°ùJ äGhOCGh Iõ¡LCG

. ìhô÷G áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG , á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh ±GôWCG

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

92923 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 Ió```©e á``«ªM OGƒ``e , á```«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô```°†ëà°ùe , á``jô£«Hh á``«dó«°U äGô```°†ëà°ùe

 ƒ```°ûM OGƒ```e , OÉª°V OGƒ```eh á``«ÑW äÉ```�°üd , �É``ØWC’Gh ™°Vô�d á```jòZCGh »Ñ£dG �É``ª©à°SÓd

 , IQÉ°†dG äÉfGƒ«²Gh äGô°û²G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G

. á«FÉ°ùf á«ë°U äÉXÉØM �ƒÑdG ¢ù�°S ¢°VôŸ äÉXÉØM , ÜÉ°ûYCG äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

92924 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 ,  …ô£«ÑdG Ö£dGh ¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dGh áMGô÷G »`a �óîà°ùJ äGhOCGh Iõ¡LCG

. ìhô÷G áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG , á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh ±GôWCG

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

�����

�����

3lamat    1189   HA.indd   35 4/5/17   10:10 AM

-135-



(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

92925 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 Ió```©e á``«ªM OGƒ``e , á```«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô```°†ëà°ùe , á``jô£«Hh á``«dó«°U äGô```°†ëà°ùe

 ƒ```°ûM OGƒ```e , OÉª°V OGƒ```eh á``«ÑW äÉ```�°üd , �É``ØWC’Gh ™°Vô�d á```jòZCGh »Ñ£dG �É``ª©à°SÓd

 , IQÉ°†dG äÉfGƒ«²Gh äGô°û²G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G

. á«FÉ°ùf á«ë°U äÉXÉØM �ƒÑdG ¢ù�°S ¢°VôŸ äÉXÉØM , ÜÉ°ûYCG äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe

IOhóëŸG ÓÑ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , Îæ°S …ÉÑeƒe , OhQ õ«°SÓ«H , 289 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

94203 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/3/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

94635 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

 IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG  òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh Ió��ŸG áZƒHóŸG Oƒ�÷Gh áZƒHóŸG Oƒ�÷G

 , á```jôØ°ùdG Ö```FÉ�²Gh �```jOÉæ°üdG , á```ZƒHóŸG hCG �É```ÿG äÉ```fGƒ«²G Oƒ�L , iô```NCG äÉ```Äa »`a

. êhô°ùdGh äÉfGƒ«²G º�WCGh •É«°ùdG , »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/4/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

94636 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

. ¢SCGôdG á«£ZCGh �ó�dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/4/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

����

����
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

94637 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/4/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

95817 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/6/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

����

��������
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

95818 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/6/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

95819 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/6/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

	���������

	����������
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

95820 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/6/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

96673 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á«MÉ°ùŸGh  á«MÓŸGh  á«ª�©dG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G

 áÑbGôŸGh  IQÉ°TE’Gh  ¢SÉ«�dGh  ¿RƒdG  äGhOCGh  ájô°üÑdG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’Gh  »FÉªæ«°ùdGh

 º«¶æJ hCG �«ãµJ hCG �jƒ– hCG íàa hCG �°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«�©àdGh PÉ�fE’Gh (±Gô°TE’G)

 ,  Qƒ°üdG hCG  äƒ°üdG ï°ùf hCG  �É°SQEG  hCG  �«é°ùJ Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG

 á«ªbQ ájƒjó«a ¢UGôbCG , á›óe ¢UGôbCG , �«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM

 ä’BG  ,  ó�ædG  ™£�H  �ª©J »àdG  Iõ¡LCÓd äÉ«dBG  ,  á«ªbôdG  �«é°ùàdG  §FÉ°Sh øe ÉgÒZh

 , ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó�ædG �«é°ùJ

. �FGô²G AÉØWEG Iõ¡LCG

�.�.P �jQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/7/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

76512 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. ájQÉ�©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«�jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG

� � P áaGô°ü�d IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 ´QÉ°T , �jÉ°üdG ¬`�dGóÑY óªfih �°Sƒj áKQh ájÉæH , 170 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , ¿GóªM ï«°ûdG                                     

2012/9/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

69561 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

. ¢SCGôdG á«£ZCGh �ó�dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

ÉHÉµfÉ°S ä’ƒcQG �’ ó«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG 24982 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2011/8/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

73261 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

ÉHÉµfÉ°S ä’ƒcQG �’ ó«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG 24982 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2012/3/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

71006 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

. É¡YGƒfCÉH ¢ùHÓŸGh (±ÉØNCGh ájòMCG , á©ØJôe ¥É°S hP ájòMCG) �ó�dG ¢SÉÑd

�hÒa �Éfƒ«°TÉfÎfG : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

óæ¡dG , (¢ûJQÉH ôJhG) GôLG , ¢fÉéjôa 68/21 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2011/10/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

37313 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 24 áÄØdG »`a

 24  áÄØdÉH  IOQGƒdG  áLƒ°ùæŸG  ±Éæ°UC’G  ,  ôFÉà°ùdG  ,  óFGƒŸGh  ¢TGôØdG  á«£ZCG  ,  äÉLƒ°ùæŸG

 IQƒcòŸG äÉéàæŸG ™«ªLh ä’hÉ£dGh ó°VÉæŸGh ôFÉà°ùdGh Iô°SC’ÉH á°UÉÿG è«°ùædG äÉéàæe

. iôNC’G äÉÄØdG øª°V IOQGƒdG ÒZh (24) áÄØdÉH É¡Yƒbh OhóM »`a

ájQÉéàdG Gƒ«d ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG 45326 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2005/8/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

67758 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 , ¿ÉªàF’Gh øjódG äÉbÉ£H äÉeóN , á«aô°üe äÉeóN , á«dÉeh ájó�f äÉeóN , ÚeCÉàdG

 �ÓN  �GƒeC’G  ��æH  ��©àJ  äÉeóN  ,  á«dÉŸG  �ÉªYC’G  IQGOEG  äÉeóNh  á«dÉŸG  äGQÉ°ûà°S’G

 á«ª«�bE’Gh á«�ëŸG �GƒeC’G ájƒ°ùJ ™aódG áª¶fCG õjõ©Jh ¢�Y ®ÉØ²Gh �«¨°ûàdGh ¢ù«°SCÉàdG

 ™«ªL  »`a  �GÎ°TÓd  äÉµÑ°T  ÒaƒJ  ,  á«bQhh  á«fhÎµdEG  á°UÉ�e  º¶f  �ÓN  á«æWƒdGh

 äÉeóN , »`aô°üŸG ¥É£ædG øª°V ™aódG áª¶fCG ò«ØæJh �«¡°ùàd á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh �ƒæÑdG

 , á��æàe äÓjƒ– , ‹BG �OÉÑJ õcôe �ƒ�M ÒaƒJ , á«�ëŸG ™aódG äÓeÉ©e ò«ØæàH ��©àJ

 ÒaƒJ , iôNCG ™aO äÉeóNh ‹B’G ±Gô°üdG äÓjƒ– , 7x24 áYÉ°ùdG QGóe ¢�Y äÓjƒ–

 äÉ©aO ò«ØæàH ��©àJ äÉeóN , á«ª°SôdG Qƒ°üdG äÉeóN , (äÉµ«°T) á«µæÑdG ¥GQhC’G äÉ°UÉ�e

. 36 áÄØdG »`a áLQóŸG äÉeóî�d á«eƒµM
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

ÉjófCG ±hCG ø°ûjQƒHQƒc ¢ùàæÁÉH �Éfƒ«°TÉf : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 ’Qƒc - QóæH , „ó�«H ÉjófEG ±hCG �æH »`aÒ°ùjQ , 8Qƒ�a , »°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

óæ¡dG , 400051 …ÉÑeƒe(â°ùjEG) QóæH , ¢ùµ«�Ñeƒc                                     

2011/4/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

66773 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 ôFÉ£ØdGh  õÑÿGh  ÜƒÑ²G  øe  áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh  �«bódG  ,  …É°ûdG  ,  ÍdG  ,  RQC’G

. äGQÉ¡ÑdG , (�HGƒàdG) äÉ°ü�°üdG , �OôÿGh í�ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùe , �ëædG �°ùY , äÉjƒ�²Gh

¢SOƒa õæ°S ‹hO : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

(â°ùjG) …ÒgófG , OhQ ’Qƒc …ÒgófG , GRÓH ôë°S ¢Shó«e 811 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

óæ¡dG , 4000599 - …ÉÑeƒe                                     

2011/2/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

81331 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 OGƒe  ,  á«fó©e  á��æàe  ¿ÉÑe  ,  á«fó©e  AÉæH  OGƒe  ,  É¡æe  §«�N  �ch  á°ù«Øf  ÒZ  ¿OÉ©e

 , á°ù«Øf ÒZ ¿OÉ©e øe á«FÉHô¡c ÒZ �Ó°SCGh äÓÑc , ájójó²G �µ°ùdG •ƒ£ÿ á«fó©e

 ß``ØM ø``FGõN , á``«fó©e Ö«HÉfCGh Ò°SGƒe , IÒ¨°U á«fó©e äGhOôN , IOGóM äÉYƒæ°üe

 äÉÄa »`a IOQGh ÒZ , á°ù«Øf ÒZ ¿OÉ©e øe áYƒæ°üe äÉéàæe , áæ«ªãdG AÉ«°TC’Gh �FÉKƒdG

. ¿OÉ©e äÉeÉN , iôNCG

  

 IQÉéàd IQÉàcƒH óLÉe.¢T : º``````````````````````````````````°SÉH
(� � P ¢T) AÉæÑdG OGƒe                                     

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 50897 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/6/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG
114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

63966 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. âbDƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G ÒaƒJ äÉeóN

¢ùjƒcÉL ÚàfÉà°ùfƒc ÊÉØ«à°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«LQƒÑª°ùcƒd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 73362 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2010/7/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat    1189   HA.indd   45 4/5/17   10:10 AM
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(1189) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

64136 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

. á«FGhódGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

ÉeÒf óàª«d : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , â«à°S âjôLƒL , 380 009 - OÉHG óªMCG , OhQ �ô°TG , ¢ShÉg ÉeÒf : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

óæ¡dG                                     

2010/8/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

66772 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 �«bódG  ,  »YÉæ£°U’G  ÍdGh  ƒZÉ°ùdGh  Écƒ«HÉàdGh  RQC’Gh  ôµ°ùdGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  ÍdG

 ,  áé�ãŸG  äÉjƒ�²Gh  äÉjƒ�²Gh  ôFÉ£ØdGh  õÑÿGh  ÜƒÑ²G  øe  áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh

 , (�HGƒàdG) äÉ°ü�°üdG , �ÿG , í�ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG , Oƒ°SC’G �°ù©dGh �ëædG �°ùY

. è�ãdG , äGQÉ¡ÑdG

óàª«d ¢ùéjôØH �ÉHƒ�L ÉJÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , 70020 - Éàµdƒc OhQ …hôØ«d Üƒ°û«H , 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2011/2/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat    1189   HA.indd   46 4/5/17   10:10 AM
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74492 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 �«bódG  ,  »YÉæ£°U’G  ÍdGh  ƒZÉ°ùdGh  Écƒ«HÉàdG  ,  RQC’Gh  ôµ°ùdG  ,  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  ÍdG

 �ëædG �°ùY , áé�ãŸG äÉjƒ�²Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿGh ÜƒÑ²G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh

(�HGƒàdG) äÉ°ü�°üdGh �ÿG , �OôÿGh í�ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G �°ù©dGh

. è�ãdGh äGQÉ¡ÑdG

� � P ájQÉéàdG »°Tƒc ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO - 503004 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2012/5/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : �`````````«```cƒdG º```````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

104969 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. RQC’G

 � � ¢T É¡FÉcô°Th …Éµ«fƒj ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

117 : Ü.Q 670 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1189   HA.indd   47 4/5/17   10:10 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1189(

�إعـــــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيــة الفكريــة وفقــا لأحكام املــادة )41( من قانــون حقــوق امللكيــة ال�صناعيــة 

ال�صادر باملر�صــوم ال�صلطانــي رقــم 2008/67 ، اأنـه تـم جتديـد مـدة حماية العالمات امل�صجلة 

الآتية :

م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

1992/2/29التجارة وال�صناعةم�صاريع بن �صعيد الكندي16659

1992/2/29التجارة وال�صناعةم�صاريع بن �صعيد الكندي26659

1997/7/23التجارة وال�صناعة�صولر توربينزانكوربوريتيد316191

2007/5/5التجارة وال�صناعةذا �صاملون ار جوجينهم فوند�ش444820

2007/12/15التجارة وال�صناعةباملــــني ا�ش ايــــه548284

2007/7/18التجارة وال�صناعةت�صني كابيتال هولدينجز ليمتد646022

2007/5/22التجارة وال�صناعة�صركة النور ملنتجات الألبان �ش م م745090

1997/3/16التجارة وال�صناعةموفينبيك هولدينغ ايه جي815397

2007/3/25التجارة وال�صناعةاوت�صوكا هولدنغز كو ، ليمتد944221

2007/3/25التجارة وال�صناعةاوت�صوكا هولدنغز كو ، ليمتد1044222

2007/3/25التجارة وال�صناعةاوت�صوكا هولدنغز كو ، ليمتد1144223

2007/3/25التجارة وال�صناعةاوت�صوكا هولدنغز كو ، ليمتد1244224

2007/3/25التجارة وال�صناعةاوت�صوكا هولدنغز كو ، ليمتد1344225

1997/5/6التجارة وال�صناعة�صي�صامي وورك�صوب1415662

1997/5/6التجارة وال�صناعة�صي�صامي وورك�صوب1515663

1997/5/6التجارة وال�صناعة�صي�صامي وورك�صوب1615664

1997/5/6التجارة وال�صناعة�صي�صامي وورك�صوب1715665

1997/5/6التجارة وال�صناعة�صي�صامي وورك�صوب1815666

2007/6/20التجارة وال�صناعة�صو�صيتي بيك1945559
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اجلريدة الر�سمية العدد )1189(

م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

2047259
كورب اك�صيكتف هوتلز 

ماجنمنت )�ش.ذ.م .م(
2007/9/3التجارة وال�صناعة

2147260
كورب اك�صيكتف هوتلز 

ماجنمنت )�ش.ذ.م .م(
2007/10/3التجارة وال�صناعة

2007/7/18التجارة وال�صناعةاأوتركيو ، ا�ش.اأ 2246039

2007/7/18التجارة وال�صناعةاأوتركيو ، ا�ش.اأ 2346038

2007/7/18التجارة وال�صناعةاأوتركيو ، ا�ش.اأ 2446037

2007/7/18التجارة وال�صناعةاأوتركيو ، ا�ش.اأ 2546036

2007/7/18التجارة وال�صناعةاأوتركيو ، ا�ش.اأ 2646035

2007/7/18التجارة وال�صناعةاأوتركيو ، ا�ش.اأ 2746034

2007/7/18التجارة وال�صناعةاأوتركيو ، ا�ش.اأ 2846033

2007/7/18التجارة وال�صناعةاأوتركيو ، ا�ش.اأ 2946032

3045257
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/30التجارة وال�صناعة

3145258
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/30التجارة وال�صناعة

3245259
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/30التجارة وال�صناعة

3345260
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/30التجارة وال�صناعة

3445261
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/30التجارة وال�صناعة

3545285
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/2التجارة وال�صناعة
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

3645286
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/2التجارة وال�صناعة

3745287
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/6/2التجارة وال�صناعة

3845288
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/6/2التجارة وال�صناعة

3945289
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/6/2التجارة وال�صناعة

4045290
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/6/2التجارة وال�صناعة

4145291
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/6/2التجارة وال�صناعة

4245292
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/6/2التجارة وال�صناعة

4345293
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/6/2التجارة وال�صناعة

4446699
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

4546700
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

4646701
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

4746702
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

4846703
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

4946704
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

5046705
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

5146706
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

5246707
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

5346708
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

5446709
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

5546710
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

5646711
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

5746712
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

5846713
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

5946714
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1189(

م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

6046715
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

6146716
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

6246717
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

6346718
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

6446719
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

6546720
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

6646721
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/8/29التجارة وال�صناعة

6745256
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/30التجارة وال�صناعة

6845055
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/20التجارة وال�صناعة

6945056
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/20التجارة وال�صناعة

7045057
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/20التجارة وال�صناعة

7145058
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/20التجارة وال�صناعة
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

7245059
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/20التجارة وال�صناعة

7345060
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/20التجارة وال�صناعة

7445061
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/20التجارة وال�صناعة

7545062
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/20التجارة وال�صناعة

7645063
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل

 ا�ش . اأ ) اند يتيك�ش ا�ش . اأ(
2007/5/20التجارة وال�صناعة

2007/8/28التجارة وال�صناعة�صركة الغذاء النقي املحدودة7746680

2007/5/22التجارة وال�صناعةماهيندرا اند ماهيندرا ليمتد7845091

1997/10/12التجارة وال�صناعةماهيندرا اند ماهيندرا ليمتد7916621

2007/6/20التجارة وال�صناعة�صو�صيتي بيك8045560

2007/4/11التجارة وال�صناعةكربل ليمتد8144461

2007/4/28التجارة وال�صناعةكربل ليمتد8244679

8315611
�صوميتومو كيميكال كومباين ، 

ليميتد
1997/4/27التجارة وال�صناعة

8415610
�صوميتومو كيميكال كومباين ، 

ليميتد
1997/4/27التجارة وال�صناعة

2007/4/11التجارة وال�صناعةهريميز انرتنا�صيونال8544444

2007/4/11التجارة وال�صناعةهريميز انرتنا�صيونال8644448

2007/4/7التجارة وال�صناعةهريميز انرتنا�صيونال8744392

2007/12/1التجارة وال�صناعة�صركة اإم اإم �صنو واأولده �ش.م.ل8848070

2007/6/20التجارة وال�صناعةمي�صي فرانكفورت جي ام بي ات�ش8945575
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

2007/3/24التجارة وال�صناعةذا ريتز هوتيل ليمتد9044182

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية9144311

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية9244298

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية9344285

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية9444272

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية9544308

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية9644295

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية9744282

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية9844269

1997/4/2التجارة وال�صناعةلوغيتيك ا�ش.ايه9915478

2007/5/7التجارة وال�صناعةتكنو لوب ذ.م.م10044860

10145690

ت�صبيا اندر�صرتيال اند

 كومري�صيال كومباين

 )وتعمل اأي�صا با�صم ت�صبيتا اأ�ش.اأيه(

2007/6/26التجارة وال�صناعة

10245692

ت�صبيا اندر�صرتيال اند

 كومري�صيال كومباين

 )وتعمل اأي�صا با�صم ت�صبيتا اأ�ش.اأيه(

2007/6/26التجارة وال�صناعة

10344628
تورك توبورج بريا فـي مولت 

�صنايع ايه . ا�ش
2007/4/22التجارة وال�صناعة

2007/5/30التجارة وال�صناعةالفرد دنهيل ليمتد10445275

2007/5/30التجارة وال�صناعةالفرد دنهيل ليمتد10545276

2007/5/30التجارة وال�صناعةالفرد دنهيل ليمتد10645277

2007/5/30التجارة وال�صناعةالفرد دنهيل ليمتد10745278
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

18680
مكتب الزهراء لل�صفر

 وال�صياحة �ش م م
1993/7/12التجارة وال�صناعة

28680
مكتب الزهراء لل�صفر 

وال�صياحة �ش م م
1993/7/12التجارة وال�صناعة

323164
مكتب الزهراء لل�صفر 

وال�صياحة �ش م م
2000/7/25التجارة وال�صناعة

1997/6/29التجارة وال�صناعةجيه تى بى كورب416078

1997/6/29التجارة وال�صناعةجيه تي بي كورب516079

1997/8/6التجارة وال�صناعةكيمربيل - كالرك وورلدوايد ، انك616275

2007/5/19التجارة وال�صناعةكيمربيل - كالرك وورلدوايد ، انك745039

844325
ت�صيفا - �صوم انرتنا�صيونال 

هيلث ريزورت�ش كو ، ليمتد
2007/4/1التجارة وال�صناعة

944326
ت�صيفا - �صوم انرتنا�صيونال 

هيلث ريزورت�ش كو ، ليمتد
2007/4/1التجارة وال�صناعة

1044327
ت�صيفا - �صوم انرتنا�صيونال

 هيلث ريزورت�ش كو ، ليمتد
2007/4/1التجارة وال�صناعة

1144328
ت�صيفا - �صوم انرتنا�صيونال 

هيلث ريزورت�ش كو ، ليمتد
2007/4/1التجارة وال�صناعة

1244329
ت�صيفا - �صوم انرتنا�صيونال

 هيلث ريزورت�ش كو ، ليمتد
2007/4/1التجارة وال�صناعة

1344330
ت�صيفا - �صوم انرتنا�صيونال 

هيلث ريزورت�ش كو ، ليمتد
2007/4/1التجارة وال�صناعة

1997/11/8التجارة وال�صناعةفريزر اند نيف ليمتد1416777

1997/11/8التجارة وال�صناعةفريزر اند نيف ليمتد1516778

-155-



اجلريدة الر�سمية العدد )1189(

م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

1997/11/8التجارة وال�صناعةفريزر اند نيف ليمتد1616779

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر1743395

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر1843396

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر1943397

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر2043398

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر2143399

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر2243400

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر2343401

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر2443402

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر2543403

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر2643404

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر2743405

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر2843406

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر2943407

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر3043408

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر3143409

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر3243410

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر3343411

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر3443412
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر3543413

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صعودية لالأبحاث والن�صر3643414

2007/5/22التجارة وال�صناعةذي كوكا - كول كومبني 3745097

2007/4/8التجارة وال�صناعةدايفر�صي ، انك3844413

2007/4/8التجارة وال�صناعةدايفر�صي ، انك3944414

2007/5/26التجارة وال�صناعة�صتاندرد ت�صارترد بي ال �صي4045131

2007/5/26التجارة وال�صناعة�صتاندرد ت�صارترد بي ال �صي4145132

2007/5/26التجارة وال�صناعة�صتاندرد ت�صارترد بي ال �صي4245133

4332366
�صركة الكيومي للتجارة 

والكهرباء �ش.م.م
2004/1/13التجارة وال�صناعة

4441240
�صركة الكيومي للتجارة 

والكهرباء �ش.م.م
2006/8/21التجارة وال�صناعة

4544479
�صركة نيوواي فالف 

)�صوزهيو( املحدودة
2007/4/15التجارة وال�صناعة

2007/3/30التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي4615471

2007/5/28التجارة وال�صناعةمنازل العقارية �ش م خ4745225

2007/3/24التجارة وال�صناعةبي تي . بورينو�صا اكابري�صادا4844179

4943814
�صركة امل�صتقبل العاملية

 للتجارة ذ.م.م
2007/2/26التجارة وال�صناعة

5043815
�صركة امل�صتقبل العاملية 

للتجارة ذ.م.م
2007/2/26التجارة وال�صناعة

5144331
كاك تيك�صتيل �صانايى فـي 

تيكاريت انونيم �صريكيتي
2007/4/1التجارة وال�صناعة

2007/4/4التجارة وال�صناعةهايونداي كوربوري�صن5244379
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�سركـــة مــــور �ستيفنـــز

�إعــــــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركـة التفا�ضـل والتكامـل للتكنولوجيـا �ش.م.م

اأنها تقوم بت�ضفيـة �ضركة التفا�ضـل والتكامل للتكنولوجيا �ش.م.م ،  تعلن �ضركـة مور �ضتيفنـز 

وامل�ضجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�ضجـــل التجــاري بالرقـــم 1066007 ، وفقــا لقــرار ال�ضركــاء املــوؤرخ  

2016/1/10م ، وللم�ضفي وحـده حق متثيل ال�ضركة فـي الت�ضفية اأمام الغري ، وعلى اجلميـع 

مراجعـة امل�ضفـــي فـي كافـــة الأمـــور التـــي تتعلـق باأعمـــــال ال�ضركـــة على العنوان الآتي :

املنطقة التجارية جنوب - بناية بنك ملي اإيران - الدور الثاين

�ش.ب : 933 ر.ب : 112 روي

هاتـــف رقـــم : 24812041 - فاك�ش رقم : 24812043

كمــا يدعـــو امل�ضفـــي مبوجــب هــذا الإعــالن دائني ال�ضركــة للتقــدم بادعاءاتهــم �ضـد ال�ضركــة 

مدعمة بامل�ضتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �ضتة اأ�ضهر من تاريخ ن�ضر 

هذا الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�ضركة اأن يوؤديها للم�ضفـي على العنوان امل�ضار اإليه .

امل�ضفــــي

املكتـب الإقليمـي - حما�ضبـون قانونيـون

�إعــــــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركـة اأبـراج البهجـة للتجـارة �ش.م.م

يعلن املكتـب الإقليمـي - حما�ضبـون قانونيـون - اأنه يقوم بت�ضفيــة �ضركــة اأبـــراج البهجـــة 

للتجـارة �ش.م.م ، وامل�ضجلـــة لدى اأمانــة ال�ضجــل التجـاري بالرقــم 1069861 ، وفقــا لقــرار 

اأ�ضحاب ح�ض�ش راأ�ش املال فـي اجتماعهم املوؤرخ 2017/3/15م ، وللم�ضفي وحده حق متثيـل 

الأمـــور  كافـــة  فـي  امل�ضفـــي  مراجعـة  اجلميـع  وعلى   ، الغري  اأمام  الت�ضفيـــة  فـي  ال�ضركـــة 

التـــي تتعلـق باأعمـــــال ال�ضركـــة على العنوان الآتي :

اخلوير - خلف بنك م�ضقط - بناية �ضماء حفيت - الطابق الأر�ضي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتـــف رقـــم : 24484107 - فاك�ش رقم : 24484726

كمــا يدعـــو امل�ضفـــي مبوجــب هــذا الإعــالن دائني ال�ضركــة للتقــدم بادعاءاتهــم �ضـد ال�ضركــة 

مدعمة بامل�ضتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �ضتة اأ�ضهر من تاريخ ن�ضر 

هذا الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�ضركة اأن يوؤديها للم�ضفـي على العنوان امل�ضار اإليه .

امل�ضفــــي
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بـدر بن �ضليمـان بن را�ضـد الربطمانـي 

�إعـــــــالن 

عـن بـدء اأعمــال الت�ضفيـــة ل�ضركـة دوحـة اليا�ضـات للتجـارة - ت�ضامنيـة

يعلـــن بـــدر بن �ضليمـــان بن را�ضــــد الربطماين اأنـــه يقـــوم بت�ضفيــة �ضركــة دوحـــة اليا�ضــــات 

، وفقا   1106129 بالرقـم  التجــاري  ال�ضجل  اأمانة  وامل�ضجلـــة لدى   ، للتجــارة - ت�ضامنيــة 

لتفاق ال�ضركاء املوؤرخ 2017/3/20م ، وللم�ضفـــي وحده حق متثيـل ال�ضركـة فــــي الت�ضفيــــة 

اأمام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�ضفي فـي كافـة الأمـــور التـــي تتعلـق باأعمـــــال ال�ضركـــة 

على العنوان الآتي :

ولية اإزكــي - مغيـوث

�ش.ب : 159 ر.ب : 614

هاتـــف رقـــم : 92720470

كمــا يدعـــو امل�ضفـــي مبوجــب هــذا الإعــالن دائني ال�ضركــة للتقــدم بادعاءاتهــم �ضـد ال�ضركــة 

مدعمة بامل�ضتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �ضتة اأ�ضهر من تاريخ ن�ضر 

هذا الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�ضركة اأن يوؤديها للم�ضفـي على العنوان امل�ضار اإليه .

امل�ضفــــي

خلفـان بـن نا�ضـر بـن �ضالـم الربا�ضـدي

�إعـــــــالن 

عـن بـدء اأعمــال الت�ضفيـــة ل�ضركـة تكنولوجيا الربجميات والت�ضغيل �ش.م.م

تكنولوجيـــا  �ضركـــــة  بت�ضفيــــة  يقـــوم  اأنـــه  الربا�ضـــدي  �ضالــم  بــن  نا�ضـر  بــن  يعلـــن خلفـــان 

الربجميات والت�ضغيل �ش.م.م ، وامل�ضجلـــة لدى اأمانة ال�ضجل التجاري بالرقـم 1225733 , وفقا 

لتفاق ال�ضركاء املوؤرخ 2016/8/23م ، وللم�ضفـــي وحده حق متثيـل ال�ضركـة فــــي الت�ضفيــــة 

اأمام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�ضفي فـي كافـة الأمـــور التـــي تتعلـق باأعمـــــال ال�ضركـــة 

على العنوان الآتي :

حمافظة م�ضقط - ال�ضيب

�ش.ب : 3360 ر.ب : 111

هاتـــف رقـــم : 99449907

كمــا يدعـــو امل�ضفـــي مبوجــب هــذا الإعــالن دائني ال�ضركــة للتقــدم بادعاءاتهــم �ضـد ال�ضركــة 

مدعمة بامل�ضتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �ضتة اأ�ضهر من تاريخ ن�ضر 

هذا الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�ضركة اأن يوؤديها للم�ضفـي على العنوان امل�ضار اإليه .

امل�ضفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1189(

مكتب البو�ضعيدي ومن�ضور جمال و�ضركاوؤهم  - حمامون وم�ضت�ضارون فـي القانون

 �إعـــــــالن

عـن انتهـاء اأعمـال الت�ضفيــة ل�ضركـــة نوفـا كـورب �ش.م.م 

يعلن مكتب البو�ضعيدي ومن�ضور جمال و�ضركاوؤهم - حمامون وم�ضت�ضارون فـي القانون - 

ب�ضفتــه امل�ضفي ل�ضركـة نوفـا كـورب �ش.م.م ، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل التجـاري بالرقـــــم 

1082259 ، عــــن انتهـاء اأعمــال الت�ضفـيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�ضركــــة وفقــــا لأحكــــام 

املـــادة )27( مـــن قانـــون ال�ضركـــات التجاريـــة رقـــم 74/4 .

امل�ضفــــي

مكتب �ضعيد ال�ضحري و�ضركاه للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية

 �إعـــــــالن

عـن انتهـاء اأعمـال الت�ضفيــة ل�ضركـــة دي ا�ش الدوليــــة �ش.م.م 

يعلـن مكتب �ضعيد ال�ضحري و�ضركاه للمحامـاة وال�ضت�ضارات القانونية ب�ضفتــه امل�ضفي ل�ضركـة 

 ,  1098503 بالرقـــــم  التجــــاري  ال�ضجــل  اأمانـــة  لــدى  ، وامل�ضجلــــة  الدولية �ش.م.م  ا�ش  دي 

عــــن انتهـاء اأعمــال الت�ضفـيــة وزوال الكيان القانونــي لل�ضركـــة وفقــــا لأحكـام املـــادة )27( 

مـــن قانـــون ال�ضركـــات التجاريـــة رقـــم 74/4 .

امل�ضفــــي

خالــد �ضعيـد �ضنجـور حبظـة

 �إعـــــــالن

عـن انتهـاء اأعمـال الت�ضفيــة ل�ضركـــة ال�ضفـوح املتحـدة للتجـارة �ش.م.م 

املتحــدة للتجـــارة  يعلــن خالـــد �ضعيـــد �ضنجور حبظة ب�ضفتـــه امل�ضفــي ل�ضركـــة ال�ضفـــوح 

�ش.م.م  ، وامل�ضجلــــة لــدى اأمانـــة ال�ضجــل التجــــاري بالرقـــــم 1041626 ، عــــن انتهـاء اأعمــال 

الت�ضفـيــة وزوال الكيان القانونــي لل�ضركـــة وفقــــا لأحكـام املـــادة )27( مـــن قانـــون ال�ضركـــات 

التجاريـــة رقـــم 74/4 .

امل�ضفــــي
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